


٣

WP



٢
…jİ€a @÷Ï‘y

        أمني بن عبد اهللا الشقاوي، ١٤٤٢هـ
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

الشقاوي، أمني بن عبد اهللا
عبد  اهللا  بن  /أمني   ١٢ اجلزء   :ÏËŸÊÁ ;ãÂÑÄ ;Î]Œifi∏\ ;ÑÑÅ’\ ;Ï¡ÊàÊŸ  

الشقاوي - الرياض، ١٤٤٢هـ
٥٨٩ ص؛ ١٧×٢٤سم.

ردمك: ٣-٧٣٣٩٧٣٣٩-٠٢٠٢-٦٠٣٦٠٣- - ٩٧٨٩٧٨  
١ - الوعظ واإلرشاد  ٢ -  اإلسالم - جمموعات أ- العنوان

١٤٤٢/٨٩٣٣٨٩٣٣ ديوي  ٢١٣٢١٣      

رقم اإليداع: ٨ ١٤٤٢/٩٣٣
٦٠٣-٩٧٨- ردمك:٣-٧٣٣٩٧٣٣٩-٠ 

ح



٤



٥

$ # " !

مــن  بــاهللا  ونــعــوذ  ونــســتــغــفــره،  ونــســتــعــيــنــه  نــحــمــده  هللا،  احلــمــد  إن 
لــه،  مــضــل  فــال  اهللا  يــهــده  مــن  أعــمــالــنــا،  ســيــئــات  ومــن  أنــفــســنــا  شـــرور 
ال  وحـــــده  اهللا  إال  إلــــه  ال  أن  وأشـــهـــد  لــــه،  هـــــادي  فـــال  يـــضـــلـــل  ومــــن 

ا عــبــده ورســولــه. شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً
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فــهــذا هــو الــجــزء الــثــانــي عــشــر مــن كــتــابــي: «مــوســوعــة  أمــا بــعــد: 
لــــــدرر الـــمـــنـــتـــقـــاة»، وقــــد اشـــتـــمـــل عـــلـــى ســـبـــعـــيـــن كـــلـــمـــة نـــهـــجـــت فــي  ا
وقــد  إعـــدادهـــا نــفــس الــمــنــهــج الــــذي ســلــكــتــه فـــي هـــذه الـــمـــوســـوعـــة، 
تـــكـــون  أن  آمـــــل  مـــتـــنـــوعـــة  مــــوضــــوعــــات  عـــلـــى  الــــجــــزء  هـــــذا  اشـــتـــمـــل 

مــفــيــدة ونــافــعــة.
والــصــواب  أقــوالــنــا،  فــي  الـــســـداد  يــرزقــنــا  أن  تــعــالــى  اهللا  أســـأل 
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نــــنــــا  وإخــــوا ـــــا  يـــــردن وأن  نــــيــــاتــــنــــا،  فـــــي  واإلخــــــــــالص  أعــــمــــالــــنــــا،  فـــــي 
كـــلـــمـــتـــه،  ويـــعـــلـــي  ديــــنــــه،  يـــعـــز  وأن   ، جــــمــــيــــالً ردا  إلــــيــــه  الـــمـــســـلـــمـــيـــن 
شــر  وإيــــاهــــم  يـــقـــيـــنـــا  وأن  الـــصـــادقـــيـــن،  الـــمـــجـــاهـــديـــن  عــــبــــاده  ويـــنـــصـــر 

ومــا بــطــن.  الــفــتــن مــا ظــهــر مــنــهــا 
وصـــحـــبـــه  آلـــــه  وعــــلــــى  مـــحـــمـــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســــلــــم  اهللا  وصــــلــــى 

أجــمــعــيــن. 
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مــن  بــاهللا  ونــعــوذ  ونــســتــغــفــره،  ونــســتــعــيــنــه  نــحــمــده  هللا،  الــحــمــد  إن 
لــه،  مــضــل  فـــال  اهللا  يــهــد  مـــن  أعــمــالــنــا،  ســيــئــات  ومـــن  أنــفــســنــا  شـــرور 
ال  وحـــــده  اهللا  إال  إلــــه  ال  أن  وأشـــهـــد  لــــه،  هـــــادي  فـــال  يـــضـــلـــل  ومــــن 

ا عــبــده ورســولــه.. وبــعــد. شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً
قـــال:  عـــمـــرک  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
يــبٌ  ــرِ غَ ــكَ  نَّ ــأَ كَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــنْ  فــقــال: «كُ بــمــنــكــبــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  أخــذ 
ــرِ  ــظِ ــتَ ــنْ تَ ـــالَ  فَ ــيْــتَ  ــسَ مْ أَ ا  ذَ «إِ  : ـــولُ ـــقُ يَ ــرَ  ــمَ عُ ـــنُ  بْ ا ـــانَ  كَ وَ  ،« ـيــلٍ ــبـِ سَ ـــابِـــرُ  عَ وْ  أَ
ــكَ  ــتِ ــحَّ صِ ـــنْ  مِ ــــذْ  خُ وَ  ، ـــاءَ ـــسَ ـــمَ لْ ا ـرِ  ـتَــظـِ ــنـْ تَ ـــالَ  فَ ـــتَ  ـــحْ ـــبَ صْ أَ ا  ذَ إِ وَ  ، ـــاحَ ـــبَ الـــصَّ

.(١ )« تِــكَ ــوْ ــيَــاتِــكَ لِــمَ حَ ــنْ  مِ وَ ــكَ  ضِ ــرَ لِــمَ
ال  المؤمن  وأن  الــدنــيــا،  فــي  األمــل  قصر  فــي  أصــل  الحديث  «هــذا 
ينبغي  ولكن  فيها،  فيطمئن  ومسكنًا،  وطــنًــا  الدنيا  يتخذ  أن  لــه  ينبغي 
اتفقت  وقد  للرحيل،  جهازه  يهيئ  سفر  جناح  على  فيها كأنه  يكون  أن 

 ¬  «  ª على ذلــك وصــايــا األنــبــيــاء وأتــبــاعــهــم، قــال تــعــالــى: ﴿ 
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اكِبٍ  رَ ثَلِ  مَ كَ يَا  نْ الدُّ ثَلُ  مَ وَ ثَلِي  مَ ا  إِنَّمَ يَا،  نْ لِلدُّ وَ لِي  ا  «مَ يقول:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

ا»(١). هَ كَ رَ تَ وَ احَ  رَ مَّ  ثُ  ، ائِفٍ صَ مٍ  وْ يَ فِي  ةٍ  رَ جَ شَ ظِلِّ  فِي  الَ  قَ

بـــيـــتـــه،  فــــي  بـــصـــره  يـــقـــلـــب  فـــجـــعـــل  ذر  بــــي  أ عـــلـــى  رجــــل  ودخـــــل 
لـــيـــه،  إ نـــوجـــه  ـــا  بـــيـــتً لـــنـــا  إن  قــــال:  مـــتـــاعـــكـــم؟  يـــن  أ ذر!  بـــا  أ يـــا  فـــقـــال: 
صــاحــب  إن  قــال:  هــنــا،  هــا  دمــت  مــا  مــتــاع  مــن  لــك  البــد  نــه  إ قــال: 

فــيــه. يــدعــنــا  ال  لــبــيــت  ا

واآلخرة  عنه  مولية  الدنيا  ممن  عجبت  الحكماء:  بعض  قال   
تــكــن  لــم  وإذا  الــمــقــبــلــة،  عــن  ــعــرض  ويُ بــالــمــدبــرة  يــنــشــغــل  إلــيــه  مــقــبــلــة 
فــيــهــا  حــالــه  يــكــون  أن  فــيــنــبــغــي  ــا،  وطــنً وال  إقــامــة  دار  لــلــمــؤمــن  الــدنــيــا 
بــلــد غــربــة،  فــي  أن يــكــون كــأنــه غــريــب، مــقــيــم  إمــا  أحــد حــالــيــن:  عــلــى 

أو يــكــون كــأنــه مــســافــر، غــيــر مــقــيــم الــبــتــة.

هــذيــن  أحـــد  عــلــى  يــكــون  أن  عــمــر  ابـــن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أوصـــى  فــلــهــذا 
فــي  غـــريـــبٌ  كـــأنـــه  نـــفـــســـه  الـــمـــؤمـــنُ  لَ  ــــنــــزِ يُ أن  فـــأحـــدهـــمـــا:  الـــحـــالـــيـــن، 
الــقــلــب  مــتــعــلــق  غير  فهو  غربة!  بلد  في  لكن  اإلقامة  يــتــخــيــل  الدنيا، 
بــبــلــد الــغــربــة، بــل قــلــبــه مــتــعــلــقٌ بــوطــنــه الـــذي يــرجــع إلــيــه، وإنــمــا هــو 

٢) جــهــازه إلــى الــرجــوع إلــى وطــنــه. مــقــيــمٌ فــي الــدنــيــا لــيــقــضــي مــرمــة(
وقال   ،٤٢٠٨ برقم  مسعود (٢٥٩/٧)  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  أحمد  اإلمام   مسند    (١)

صحيح.  محققوه: 
وطنه.  إلى  ليرجع  متاعه  يجمع  أي    (٢)
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عــنــد  يــنــفــعــه  بـــمـــا  لــــتــــزود  ا فـــي  إال  لـــه  هــــمَّ  فـــال  كـــذلـــك  كــــان  ومــــن 
في  بينهم  غريب  هو  الذي  البلد  أهل  ينافس  فال  وطنه،  إلى  عوده 

الــذل عــنــدهــم. وال يــجــزع مــن  عــزهــم، 
ذلها،  من  يجزع  ال  كالغريب  الدنيا  في  المؤمن  الحسن:  قال 
أُسكن  آدم  خلق  لما  شأن،  وللناس  شأن  له  عزها،  في  ينافس  وال 
وصالح  إليها،  الرجوع  ووعد  منها،  هبطا  أُ ثم  الجنة،  وزوجته  هو 

األول، وكــمــا قــيــل: ا يــحــن إلــى وطــنــه  أبــدً ذريــتــهــمــا، فــالــمــؤمــن 
تى الفَ هُ  يألفُ األرضِ  في  لٍ  ــنــزِ مَ ــمْ  لِكَ ـــــــنـــــــزِ مَ لِ  ألوَّ ــــــــــــــداً  أب ــــــهُ  ــــــنــــــيــــــنُ وحَ

قــال ابــن الــقــيــم۴:
ـــا ـــإِنـــهَ نٍ فَ ـــــــدْ ــــاتِ عَ ــــنَّ ـــى جَ ـــلَ ــــيَّ عَ ــــحَ ــمُفَ ــيّ ــخَ ـــا الــمُ فِـــيـــهَ ـــــى وَ ـــكَ األولَ لُ ـــازِ ـــنَ مَ
 ـــرَ ـــلْ تَ ـــهَ ، فَ وِّ ــــدُ ـــىُ الــــعَ ـــبْ ـنَّــنَــا سَ لــكـِ ؟وَ ـــــمُ ـــــلَّ ـــــسَ نُ ــــــا وَ ــــــانِــــــنَ طَ ـــــــى أَوْ ــــــودُ إلَ ــــــعُ نَ
الــغــريــبَ إذا نــأ زعـــمـــوا أن  ـــمُوقـــد  ـــعَ ـــنْ ــــسَ يَ ــــيْ ــــه لَ ــــتْ بـــه أوطــــانُ وشــــطَّ
الــتــي ـنــا  ــتـِ غــربَ فــــوق  اغــــتــــرابٍ  ــمُوأيُّ  ــكَّ ــحَ تَ فينا  األعــــداءُ  أضــحــتِ  لها 

غير  مسافرٌ  كأنه  الدنيا  في  نفسه  المؤمنُ  لَ  نزِ يُ أن   الثاني:  الحال 
، وإنــمــا هــو ســائــر فــي قــطــع مــنــازل الــطــريــق حــتــى يــنــتــهــي به  مــقــيــم الــبــتــةَ
ته  فهمَّ الدنيا  في  حاله  هذه  كانت  ومن  الموت،  وهو  آخره  إلى  السفرُ 
الدنيا،  متاع  من  االستكثار  في  همة  له  وليس  للسفر،  الزاد  تحصيل 

﴾ [البقرة:  ١٩٧]. > =  <  ;  :  9  ﴿ تعالى:  قال 
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بالغهم  يكون  أن  أصحابه  من  جماعة  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أوصى  ولهذا 

.(١ مــن الــدنــيــا كــزاد الــراكــب(
سارت  مطاياه  واأليام  الليالي  كانت  من  الحكماء:  بعض  قال 

هــذا قــال بــعــضــهــم: وفــي  وإن لــم يــســر،  بــه 
ــــــلُ احِ ــــــرَ مَ إِالَّ  ــــــــــــــامُ  َيَّ األْ هِ  ــــــــــذِ هَ ـــــــــا  مَ دُوَ اصِ تِ قَ وْ اعٍ إِلَى الْمَ ا دَ ثُّ بِهَ  يَحُ
ا هَ لْتَ - أَنَّ أَمَّ ءٍ - لَوْ تَ يْ بُ شَ جَ أَعْ ـــدُوَ ـــاعِ ــرُ قَ ـــافـِ ـــسَ ـــمُ الْ  وَ ــــوَ ــــطْ لُ تُ ــــازِ ــــنَ مَ

وهـــي  رواه  لــــــذي  ا الـــحـــديـــث  هـــــذا  فــــي  عـــمـــر  بـــــن  ا وصــــيــــةُ  وأمــــــا 
أن  أمــســى  إذا  لــه  يــنــبــغــي  الــمــؤمــن  وأن  األمــل،  قــصــر  لــنــهــايــة  مــتــضــمــنــة 
أن  يــظــن  بــل  الــمــســاء،  يــنــتــظــر  ال  أن  أصــبــح  وإذا  الــصــبــاح،  يــنــتــظــر  ال 
واحــد مــن الــعــلــمــاء الــزهــد  وبــهــذا فــســر غــيــر  أجــلــه يــدركــه قــبــل ذلــك، 

فــي الــدنــيــا.
أي   :– أحـــمـــد  – يـــعـــنـــي  اهللا  عـــبـــد  ألبــــي  قـــلـــت   : لـــــمـــــروذيُّ ا قــــال 
ال  أصــبــح قــال:  إذا  األمــل؛ مــن  فــي الــدنــيــا؟ قــال: قــصــر  الــزهــد  شــيء 
شــيء  بــأي  اهللا:  عــبــد  ألبــي  قــيــل  ســفــيــان:  قــال  وهــكــذا  قـــال:  أمــســي، 

نــدري إنــمــا هــو تــوفــيــق. نــســتــعــيــن عــلــى قــصــر األمــل، قــال: مــا 
ومــن حــيــاتــك لــمــوتــك. خــذ مــن صــحــتــك لــســقــمــك،  وقــولــه: 

يــحــول  أن  قــبــل  الــصــحــة  فـــي  الــصــالــحــة  األعـــمـــال  اغــتــنــم  يــعــنــي: 
 .٢٤٨٠ برقم  صحيحه  في  حبان  ابن  وصححه  أحمد (٤٣٨/٥)،  اإلمام  مسند    (١)
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وبــيــنــهــا  بـــيـــنـــك  يـــحـــول  أن  قـــبـــل  الـــحـــيـــاة  وفــــي  الـــســـقـــم،  وبـــيـــنـــهـــا  بـــيـــنـــك 

الــمــوت.
أن  عـــبـــاسک  ابـــن  حــديــث  مـــن  الــمــســتــدرك  فـــي  الــحــاكــم   رو
 : سٍ مْ خَ بْلَ  قَ ا  سً مْ خَ تَنِمْ  «اغْ يعظه:  وهو  لرجل  قال  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
 ، كَ ــرِ ــقْ فَ ــلَ  ــبْ ــنَــاكَ قَ غِ ، وَ ــكَ ــمِ ــقَ سَ ــلَ  ــبْ ــكَ قَ ــتَ ــحَّ صِ ، وَ ــكَ مِ ــرَ ــلَ هَ ــبْ ــكَ قَ ــابَ ــبَ شَ

.(١ )« تِــكَ ــوْ ــبْــلَ مَ ــكَ قَ ــيَــاتَ حَ ، وَ ــلِــكَ ــغْ شُ ــبْــلَ  ــكَ قَ اغَ ــرَ فَ وَ
لـــصـــالـــحـــة،  ا بــــاألعــــمــــال  لــــمــــبــــادرة  ا لــــمــــؤمــــن  ا عـــلـــى  لــــواجــــب  فــــا
بــيــن  حـــيـــل  ومـــتـــى  وبـــيـــنـــهـــا،  بـــيـــنـــه  ويـــحـــال  عـــلـــيـــهـــا،  يـــقـــدر  ال  أن  قـــبـــل 
ويــتــمــنــى  عــلــيــه،  واألسف  الــحــســرة  إال  لــه  يــبــق  لــم  لــعــمــل  وا اإلنــســان 
قال  األمنية،  تنفعه  فال  العمل  من  فيها  يتمكن  حالة  إلى  الرجوع 
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 .[٥٨ -٥٤ لــزمــر: [ا
ولــم  الــشــيــخــيــن  شـــرط  عــلــى  صــحــيــح  حــديــث  هـــذا  وقـــــال:   ،٧٨٤٤ بــرقــم   (٣٤١/٤)  (١)
الصغير (٢٤٤/١)  الــجــامــع  صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  الــشــيــخ  وصــحــحــه  يــخــرجــاه، 

 .١٠٧٧ برقم 
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 .  [١٠-١١ [ المنافقون:
الــشــاعــر: قــال 

ـــــوعٍ كُ ـــلَ رُ ـــضْ اغِ فَ ـــــرَ ـــــفَ ِـــمْ فِــــي الْ ـــن ـــتَ ـــهْاِغْ ـــتَ ـــغْ بَ ـــــكَ  تُ ـــــوْ مَ ـــــونَ  ـــــكُ يَ ـــى أَن  ـــسَ ـــعَ فَ
مٍ قْ يْرِ سُ ــنْ غَ ـــتُ مِ يْ أَ يحٍ رَ حِ ــمْ صَ (١)  كَ ــتَــهْ ــلْ ــةُ فَ ــيــحَ ــحِ ــهُ الــصَّ ــسُ ــفْ ـــتْ نَ ـــبَ هَ ذَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

للشيخ  ص٢٠٨-٢١١  الحنبلي  رجب  ابن  للحافظ  والحكم  العلوم  جامع  مختصر    (١)
التصرف.  مع  المهنا  محمد 
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
قــصــة  كــتــابــه  فــي  اهللا  ذكــرهــا  الــتــي  الــكــريــم  الـــقـــرآن  قــصــص  فــمــن 

هودگ.  اهللا  نــبــي 
ــا يــســكــنــون األحــقــاف وهــي جــبــال  «وقــوم هــودگ كــانــوا عــربً
ــمــان وحــضــرمــوت بــأرض مــطــلــة عــلــى  الــرمــل، وكــانــت بــالــيــمــن مــن عُ
ا مــا  ــقــال لــهــا الــشــحــر واســـم واديــهــم مــغــيــث، وكــانــوا كــثــيــرً يُ الــبــحــر، 

 4﴿ قــال تــعــالــى:  كــمــا  الــضــخــام،  األعــمــدة  ذوات  الــخــيــام  يــســكــنــون 
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. [٦-٨ E﴾ [ الــفــجــر:

أول  غيره:  وقال  بالعربية،  تكلم  من  أول  هودًاگ  إن  ويقال: 
واهللا  ذلــك.  غير  وقيل  األشــبــه،  وهــو  آدم،  وقيل:  نــوح،  بها  تكلم  من 

أعلم.
لـــــذيـــــن كـــــانـــــوا قــــبــــل إســــمــــاعــــيــــلگالــــعــــرب  ويـــــقـــــال لــــلــــعــــرب ا





١٤
وطسم،  وجرهم،  وثمود،  عاد،  منهم:  كثيرة  قبائل  وهم  العاربة، 
وقحطان،  وجاسم،  وعبيل،  وعمالق،  ومدين،  وأميم،  وجديس، 
وبـــنـــو يـــقـــطـــن.. وغـــيـــرهـــم، وأمــــا الـــعـــرب الــمــســتــعــربــة فـــهـــم مـــن ولـــد 
ۏ  إبراهيم  بن  إسماعيل  وكان  الخليل،  إبراهيم  بن  إسماعيل 
كــالم  أخـــذ  قـــد  وكــــان  الــبــلــيــغــة،  الــفــصــيــحــة  بــالــعــربــيــة  تــكــلــم  مـــن  أول 
الـــعـــرب مـــن جـــرهـــم، الـــذيـــن نـــزلـــوا عـــنـــد أمــــه هـــاجـــر بـــالـــحـــرم، وقـــد 
بها  يتلفظ  كان  وكذلك  والبيان،  الفصاحة  غاية  في  بها  اهللا  أنطقه 

اهللاملسو هيلع هللا ىلص . رســول 
عــبــد  مـــن  أول  كـــانـــوا  األولـــــى  عــــاد  وهــــم  ا  عـــــادً أن  والـــمـــقـــصـــود 
صــد، وصــمــود،  األصــنــام بــعــد الــطــوفــان، وكــانــت أصــنــامــهــم ثــالثــة: 
كــمــا  اهللا  إلــى  فــدعــاهــم  هـــودًاگ  أخــاهــم  فــيــهــم  اهللا  فــبــعــث  وهـــرا، 
قــــال تـــعـــالـــى بـــعـــد ذكــــر قــــوم نــــوح ومــــا كــــان مــــن أمــــرهــــم فــــي ســــورة 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬  «  ª﴿ األعراف: 
[٦٥ ¾﴾ [األعــراف:   ½  ¼  » º

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ﴿ لـــــــى:  تـــــــعـــــــا وقــــــــــــــال 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

 .[٨ -٦ قــة: لــحــا [ا
  0   /   .   -   ,   +   *    )﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
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 ﴾   F    E   D   C   B   A   @ ?   >   =    <
الــخــلــقــة  فــــي  زمـــانـــهـــم  أهــــل  أشــــد  جـــعـــلـــهـــم  أي  [األعــــــــراف:  ٦٩]، 

والــبــطــش. والــشــدة 
ــــتــــاة  عُ فـــــريـــــن،  كـــــا ـــــفـــــاة  جُ ـــــا  عـــــربً نـــــوا  كـــــا ا  عـــــــــادً أن  لــــمــــقــــصــــود  وا
مــنــهــم  رجـــــالً  فـــيـــهـــم  اهللا  فــــأرســــل  األصــــنــــام،  عــــبــــادة  فــــي  مـــتـــمـــرديـــن 
فــكــذبــوه  لــه،  واإلخــالص  بــالــعــبــادة  إفــراده  وإلــى  اهللا  إلى  يــدعــوهــم 
أمرهم  فلما  مقتدر،  عزيز  أخذ  اهللا  فأخذهم  وتنقصوه،  وخالفوه 
عــلــى  ووعــــدهــــم  واســــتــــغــــفــــاره،  طـــاعـــتـــه  فــــي  ورغـــبـــهـــم  اهللا  بـــعـــبـــادة  
عــقــوبــة  ذلــك  مــخــالــفــة  عــلــى  وتــوعــدهــم  واآلخــرة،  لــدنــيــا  ا خــيــر  ذلــك 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ واآلخــــرة:   لــدنــيــا  ا
لــيــه  إ تــدعــونــا  الــذي  األمــر  هــذا  أي   .[٦٦ ﴾ [األعــراف:    È  Ç
لــتــي  ا األصـــنـــام  هــــذه  عـــبـــادة  مـــن  عـــلـــيـــه  نـــحـــن  مـــا  لــــى  إ لــنــســبــة  بــا ســـفـــه 
فــي  تـــكـــذب  نــــك  أ نـــظـــن  هــــذا  ومــــع  لــــــرزق،  وا لـــنـــصـــر  ا مـــنـــهـــا  ـــرتـــجـــى  يُ

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿ أرســلــك.  اهللا  أن  دعــواك 
كــمــا  األمــــر  لــيــس  أي   ،[٦٧ [األعـــــراف:    ﴾Ø  ×  Ö  Õ
 ﴾'  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعتقدون  ما  وال  تظنون 
بلَّغ،  المُ أصل  في  الكذب  عدم  يستلزم  والبالغ   .[٦٨ [األعراف: 
فــصــيــحــة  بــعــبــارة  إبالغه  ويــســتــلــزم  مــنــه،  لــنــقــص  وا فــيــه  الزيادة  وعدم 
اضطراب،  وال  اختالف  وال  فــيــهــا  لــبــس  ال  مانعة،  جــامــعــة  وجيزة، 
لــقــومــه  لـــنـــصـــح  ا يـــة  غـــا فـــي  لـــصـــفـــة  ا هـــذه  عـــلـــى  لـــبـــالغ  ا هـــذا  مـــع  وهـــو 
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ا  أجــرً مــنــهــم  يــبــتــغــي  ال  يــتــهــم،  هــدا عــلــى  والــحــرص  عــلــيــهــم  لــشــفــقــة  وا
إليه  الدعوة  في  ک  هللا  مخلص  هو  بل   ، عالً جُ منهم  يطلب  وال 
خــيــر  فــإن  أرســلــه،  الــذي  مــن  إال  أجــره  يــطــلــب  ال  لــخــلــقــه،  لــنُــصــح  وا

 ²   ﴿ قــال:  ولــهــذا  لــيــه؛  إ وأمــره  يــديــه،  فــي  كــلــه  واآلخــرة  لــدنــيــا  ا
 ﴾Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ¶  μ  ´  ³
أدعوكم  أني  وتفهمون  به  تميزون  عقل  لكم  ما  ٥١].أي  [هود:  
عــلــيــهــا،  ــلــقــتــم  خُ لــتــي  ا ــم  ــركُ فــطَ بــه  تــشــهــد  لـــذي  ا لــمــبــيــن،  ا الــحــق  إلـــى 
لــفــه  خــا مـــن  وأهـــلـــك  ـــا،  نـــوحً بـــه  اهللا  بـــعـــث  لــــذي  ا لـــحـــق  ا ديــــن  وهــــو 
بــل  عــلــيــه،  ا  أجـــرً أســألــكــم  وال  لــيــه،  إ أدعــوكــم  نــا  أ وهــا  الــخــلــق،  مــن 
مــؤمــن  قــــال  ولـــهـــذا  لـــنـــفـــع؛  وا لـــضـــر  ا مـــالـــك  اهللا،  عـــنـــد  ذلــــك  بـــتـــغـــي  أ

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  ﴿ «يـــس»: 
قــوم  وقال   ،[٢٢ -٢١ ©﴾ [يس:   ¨  §  ¦  ¥  ¤

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ﴿  : قــالــوا فــيــمــا  لــه  هــود 
 &  %  $  #  "  ! ä  ã  â  á  à  ß  Þ
لــك  يــشــهــد  بــخــارق  جــئــتــنــا  مــا  يــقــولــون:   .[٥٤  -٥٣ ﴾ [هــود:   ( '
عــن  أصــنــامــنــا  عــبــادة  نــتــرك  بــالــذيــن  نــحــن  ومــا  بــه،  جــئــت  مــا  بــصــدق 
إال  نــظــن  ومــا  نــصــبــتــه،  بــرهــان  وال  أقــمــتــه،  دلــيــل  بــال  قــولــك،  مــجــرد 
بــعــض  أن  هـــذا  أصـــابـــك  نـــمـــا  إ وعـــنـــدنـــا  تـــزعـــمـــه،  فــيــمــا  مــجــنــون  أنـــك 
بــســبــب  جنون  فاعتراك  عقلك،  في  فأصابك  عليك،  غضب  آلهتنا 

 )  ( '  &  %  $  #  "  !  ﴿ قـــولـــهـــم:  وهـــو  ذلــــك، 
 6  5 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
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لــهــم  مــنــه  تــحــد  وهـــذا   .[٥٥ -٥٤ [هــــود:  ﴾  ;  :  9  8  7
ــا  شــيــئً تــنــفــع  ال  نـــهـــا  أ وبـــيـــانٌ  لـــهـــا،  مــنــه  وتــنــقــص  لــهــتــهــم،  آ مـــن  ؤ  وتـــبـــرُّ
كــانــت  فإن  فــعــلــه،  وفــعــلــهــا  حــكــمــه  ــكــمــهــا  حُ جــمــاد،  نــهــا  وأ تــضــر،  وال 
مــنــهــا،  بــريء  نــا  أ فــهــا  وتــضــر،  وتــنــفــع  تــنــصــر  نــهــا  أ مــن  تــزعــمــون  كــمــا 
وهــي  نــتــم  أ  .[٥٥ :﴾ [هــود:   9  8  7  6 لــهــا ﴿  ــنٌ  العِ
وال  عــلــيــه،  وتــقــدروا  لــيــه،  إ تــصــلــوا  أن  يــمــكــنــكــم  مــا  بــجــمــيــع  ــا،  جــمــيــعً
بــكــم،  بـــالـــي  أ ال  فـــإنـــي  عـــيـــن،  طـــرفـــة  وال  واحــــدة  ســـاعـــة  تـــؤخـــرونـــي 

  B A   @   ?   >   =   <﴿ لــيــكــم  إ أنــظــر  وال  فــيــكــم،  أفــكــر  وال 
 ﴾P      O   N   M   L     K   J I   H   G      F   E   D    C
بــجــنــابــه  وواثق  به،  ومــتــأيــد  اهللا،  عــلــى  مــتــوكــل  أنا  أي   .[٥٦ [هود: 
ــا  مــخــلــوقً بــالــي  أ فــلــســت  لــيــه،  إ واســتــنــد  بـــه،  الذ  مــن  يــضــيــعُ  ال  لـــذي  ا
وحــده  وهــذا  يــاه،  إ إال  أعــبــد  وال  عــلــيــه،  إال  أتــوكــل  ولــســت  ســواه، 
جــهــلٍ  عــلــى  وأنــهــم  ورســولــه،  اهللا  عــبــد  ا  هــودً أن  عــلــى  قــاطــع  بــرهــان 
وال   ، بــســوءٍ لــيــه  إ يــصــلــوا  لــم  ألنــهــم  اهللا؛  غــيــر  عــبــادتــهــم  فــي  وضــاللٍ 
مــا  وبُطالن  به،  جاءهم  فــيــمــا  صدقه  على  فدل  ا،  مكروهً منه  نالوا 

لــيــه. إ ذهــبــوا  مــا  وفــســاد  عــلــيــه،  هــم 
تــقــدم   كــمــا  آيــة،  مــا  غــيــر  فــي  إهــالكــهــم  خــبــر  اهللا تــعــالــى  ذكــر  وقــد 

 {  z  y  x  w  v﴿ كقوله:  ؛  ومفصالً مُجمالً 
[األعــــــــراف:  ٧٢].   ﴾¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i﴿ وكـــــقـــــولـــــه: 
ے   ~  }  |  {  z y  x w  v  u  t  s
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 .[٥٨-٦٠ هــــــــــود:  ]  ﴾¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±

 Ù  Ø  × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴿ وكــــــقــــــولــــــه: 
 - ,  +  ﴿ تــعــالــى:  وقــال  Ú﴾ [الــمــؤمــنــون:  ٤١]. 
 ﴾=  <  ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2 1  0  /  .

. [١٣٩-١٤٠ [ الــشــعــراء:
 X  W  ﴿ لــــى:   تــــعــــا قـــــال  فـــكـــمـــا  إهــــالكــــهــــم،  تـــفـــصـــيـــل  مــــــا  وأ
 f e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y
بــتــدأهــم  ا مــا  أول  هذا  كان   .[٢٤ [األحقاف:   ﴾j  i  h  g
فرأوا  قيا،  السُّ فــطــلــبــوا   ،(١ سنتين( مُ ــمــحــلــيــن  مُ كانوا  أنهم  العذاب؛ 
عــذاب؛  ــقــيــا  سُ هــو  فــإذا  رحــمــة،  ــقــيــا  سُ وظــنــوه  لــســمــاء  ا فــي  ــا  عــارضً
 [٢٤ [األحـــقـــاف:   ﴾e  d  c  b  a  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ولــهــذا 

  F E     D     C   B    A  ﴿ قــولــهــم:  وهــو  لــعــذاب،  ا قوع  وُ مــن  أي 
.[٢٢ H﴾ [األحــقــاف:    G

ــعــبــة عــن الــحــكــم عــن  حــديــث شُ وقـــد ثــبــت فــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
تُ  ــرْ ــصِ قــال: «نُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص أنــه  عــن رســول  عــبــاسک  ابــن  عــن  مــجــاهــد 

 "  !﴿ تعالى:   قوله  وأما   .(٢ )« بُورِ بِالدَّ ادٌ  عَ تْ  لِكَ هْ أُ وَ بَا،  بِالصَّ
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

والقحط.  الجدب  أصابهم  أي   (١)
 .٩٠٠ برقم  ومسلم   ،١٠٣٥ برقم  البخاري    (٢)

١٨‚˝é€a @ÈÓ‹« @ÖÏÁ اهللاهللا@ @=„@Úñ”



١٩
[األحــــــقــــــاف: ٢١].   ﴾:  9  8  7  6  5  4  3  2
بــســيــاق  شــبــيــه  فــإن ســيــاقــهــا  األولــى،  عــادٌ  هــي  هــذه  ا  عــادً أن  فــالــظــاهــر 
هــذه  فــي  أن يــكــون الــمــذكــورون  األولــى، ويــحــتــمــل  وهــم  قــوم هــود، 
ويــــدل عــلــيــه مـــا ذكـــرنـــا، ومــــا ســـيـــأتـــي مــن  الـــقـــصـــة هـــم عــــادٌ الـــثـــانـــيـــة، 

 Z  Y  X  W  ﴿ قـــولـــه:  وأمــــا  عـــائـــشـــةڤ،  عـــن  الـــحـــديـــث 
رأوا  لما  ا  عادً فإن   .[٢٤ [األحقاف:   ﴾_  ^  ]  \  [
هــذا الــعــارض، وهــو الــنــاشــئ فــي الــجــو كــالــســحــاب، ظــنــوه ســحــاب 
فــــإذا هـــو نــقــمــة،  عـــــذاب، اعـــتـــقـــدوه رحـــمـــة  فــــإذا هـــو ســـحـــاب  مـــطـــر، 

 a  ﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  قــــال  الـــشـــر،  غـــايـــة  مـــنـــه  فـــنـــالـــوا  الـــخـــيـــر  فـــيـــه  رجــــوا 
فــســره  ثـــم  الـــعـــذاب،  مـــن  أي  [األحـــقـــاف:  ٢٤].   ﴾d  c  b
أن  يـــحـــتـــمـــل  [األحـــــقـــــاف:   ٢٤].   ﴾j  i  h  g  ﴿ بـــقـــولـــه: 
الباردة،  العاتية  الصرصر  الريح  من  أصابهم  ما  هو  العذاب  ذلك 
لــــتــــي اســــتــــمــــرت عـــلـــيـــهـــم ســـبـــع لــــيــــال بـــأيـــامـــهـــا  لــــهــــبــــوب، ا الــــشــــديــــدة ا
ا، بـــل تــتــبــعــتــهــم حــتــى كـــانـــت تــدخــل  ـــبـــق مــنــهــم أحـــــدً الــثــمــانــيــة، فــلــم تُ
ــهــلــكــهــم،  ــخــرجــهــم وتُ عــلــيــهــم كــهــوف الــجــبــال والــغــيــران، فــتــلــفــهــم وتُ
ــنُــوا  مُ وتــدمــر عــلــيــهــم الــبــيــوت الــمــحــكــمــة، والــقــصــور الــمــشــيــدة، فــكــمــا 
– الــذي  اهللا  ســلــط  قـــوة؟  مــنــا  أشــد  مــن  وقــالــوا:  وشــدتــهــم،  بــقــوتــهــم 
وأقــدر عــلــيــهــم،  – عــلــيــهــم مــا هــو أشــد مــنــهــم قــوة  هــو أشــد مــنــهــم قــوة 
األمر  آخر  في  أثارت  الريح  هذه  أن  ويحتمل  العقيم،  الريح  وهو 
ــيــاثٌ  وغِ ــقــى مــنــهــم أنــهــا ســحــابــة فــيــهــا رحــمــة بــهــم،  ســحــابــة ظــن مــن بَ
ا، كــمــا ذكــره غــيــر  ا ونــارً اهللا عــلــيــهــم شــررً ــي مــنــهــم، فــأرســلــهــا   ــقِ لــمــن بَ



٢٠
هــذا كــمــا أصـــاب أصــحــاب الــظــلــة مــن أهــل مــديــن،  واحـــد، ويــكــون 
وعــذاب الــنــار، وهــو أشــد مــا يــكــون  وجــمــع لــهــم بــيــن الــريــح الــبــاردة 

الــعــذاب بــاألشــيــاء الــمــخــتــلــفــة الــمــتــضــادة. مــن 

السحاب،  لغةً  منه  والمفهوم  ا،  عارضً رأوا  أنهم  اآلية  وظاهر 
ا  مفسرً جعلناه  إن  البكري،  حسان  بن  الحارث  حديث  عليه  دل  كما 
من  صحيحه  في  مسلم  رواه  ما  ذلك  في  منه  وأصرح  القصة،  لهذه 
الــريــح  عــصــفــت  إذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  كــان  قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث 
ــتْ  ــلَ سِ رْ ــا أُ ــرَ مَ ــيْ خَ ــا وَ ــهَ فِــيْ ــا  ــرَ مَ ــيْ خَ ــا وَ هَ ــرَ ــيْ ــكَ خَ لُ ــأَ سْ ــي أَ نِّ إِ ــمَّ  ــهُ قــال: «الــلَّ
قالت:   .« بِهِ لَتْ  سِ رْ أُ ا  مَ رِّ  شَ وَ ا  فِيْهَ ا  مَ رِّ  شَ وَ ا  هَ رِّ شَ نْ  مِ بِكَ  ذُ  وْ عُ أَ وَ  ، بِهِ
فإذا  وأدبر،  وأقبل  ودخل،  وخرج  لونه،  تغير  السماء  تخيَّلت  وإذا 
 ، ــهُ ــلَّ ــعَ ي عــنــه، فــعــرفــت ذلــك عــائــشــة، فــســألــتــه، فــقــال: «لَ ــرِّ أمــطــرت سُ

 \  [  Z  Y  X  W ﴿  : ادٍ عَ مُ  وْ قَ الَ  قَ ا  مَ كَ ةُ  ائِشَ عَ ا  يَ
.(١ )«[٢٤ ﴾ [األحــقــاف:  ` _  ^  ]

حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ورو
ـــا  مـــســـتـــجـــمـــعً اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  يـــــت  رأ مــــا  لــــت:  قــــا نــــهــــا  أ ئـــشـــةڤ  عـــا
وقــالــت:  يــتــبــســم،  كــان  نــمــا  إ تِــه،  ــوا ــهَ لَ مــنــه   أر حــتــى  قــط  ــا  ضــاحــكً
يــا  لــت:  قــا وجــهــه،  فــي  ذلـــك  ـــرف  عُ ــا  ريــحً أو  ــا  غــيــمً  رأ ذا  إ كـــان 
فــيــه  يــكــون  أن  رجــاء  ؛  فــرحــوا لــغــيــم  ا رأوا  ذا  إ لــنــاس  ا اهللا،  رســول 

 .٨٩٩ برقم  مسلم  صحيح    (١)

٢٠‚˝é€a @ÈÓ‹« @ÖÏÁ اهللاهللا@ @=„@Úñ”



٢١
فــقــال:  هــيــة؟  لــكــرا ا وجــهــك  فـــي  ـــرف  عُ يـــتـــه  رأ ذا  إ وأراك  لــمــطــر،  ا
مٌ  ــــوْ قَ بَ  ــــذِّ عُ ــــدْ  قَ  ، ابٌ ـــــذَ عَ فِـــيـــهِ  ـــونَ  ـــكُ يَ نْ  أَ ـــنِـــي  ـــنُ مِّ ـــؤَ يُ ـــا  مَ  ! ـــةُ ـــشَ ئِ ـــا عَ ــــا  «يَ
 ﴾ ` _  ^  ]﴿  : ـــوا لُ ـــا ـــقَ فَ ؛  ابَ ــــذَ لــــعَ ا مٌ  ــــوْ قَ   أَ رَ ــــدْ  قَ وَ  ، يـــحِ لـــرِّ بـــا

.(١ ) «[٢٤ [األحــقــاف: 
فــهــذا الــحــديــث كــالــصــريــح فــي تــغــايــر الــقــصــتــيــن كــمــا أشــرنــا إلــيــه 
ا  خبرً األحقاف  سورة  في  المذكورة  القصة  تكون  هذا  فعلى   ، أوالً
ا عــن  عــن قــوم عــادٍ الــثــانــيــة، وتــكــون بــقــيــة الــســيــاقــات فــي الــقــرآن خــبــرً

.«(٢ واهللا أعــلــم( عــاد األولــى. 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

 .٨٩٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٨٢٩ برقم  البخاري  صحيح    (١)
وتصرف.  باختصار   (٢٨٢/١-٣٠٣) ۴ كثير  البن  والنهاية  البداية    (٢)



٢٢



٢٣



گ

إلــه  ال  أن  وأشــهــد  اهللا،  رســول  عــلــى  والــســالم  والــصــالة  هللا  الــحــمــد 
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  ال  وحــــده  اهللا  إال 

وبــعــد..

 Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  قــــال 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
وقــــال   ،[١١١ [يـــــوســـــف:   ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

 @  ?  ﴿ هـــــود:  ســـــورة  مــــن  األنــــبــــيــــاء  قـــصـــص  آخـــــر  فــــي  تـــعـــالـــى 
 N  M  L  K  J  I H  G  F  E  D  C  B  A

 ﴾P  O

Uø¡\Ê⁄’\Â;Öe¬’\;‰É·;flŸÂ

أن اهللا يــبــعــث لــكــل أمـــة رســـوالً مــن أنــفــســهــم يــعــرفــون نسبه،  األولـــــى: 
بصدقه  والــعــلــم  عــنــه  األخـــذ  مــن  ليتمكنوا  نــشــأتــه  ويــدركــون 

 h  g  f  ﴿ تــعــالــى:  اهللا  قــال  لــهــم،  يبلغه  لــمــا  والــفــهــم 
 s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i
z y x wv u t﴾ [إبراهيم: ٤].





٢٤
يــخــاطــبــهــم  أن  لـــقـــومـــه  دعــــوتــــه  أول  فــــي  لـــلـــداعـــي  يـــنـــبـــغـــي  الــثــانــيــة:  
ياقوم. لقومه:  هود  قال  ولهذا  وألينها،  األقوال  بألطف 
عــبــادتــه  هــو  رســلــه  بــه  وبــعــث  خــلــقــه  بــه  اهللا  أمــر  مــا  أعــظــم  أن  الــثــالــثــة: 

 ¦  ¥  ¤  £  ﴿ هـــــود:  قــــال  لــــه،  شـــريـــك  ال  وحـــــده 
°﴾ [هود: ٥٠]،   ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨  §

وهــذه الــكــلــمــة الــحــق الــتــي دعــا إلــيــهــا جــمــيــع الــرســل.
إلــيــه،  يــدعــو  مــا  صــحــة  عــلــى  الــدلــيــل  يــبــيــن  أن  الــداعــي  عــلــى  الــرابــعــة: 
فــيــه؛  خــفــاء  ال  ا  ظـــاهـــرً حــقــا  إلــيــه  يــدعــو  مــا  كـــان  وإن  حــتــى 
دعا  لما  هودًاگ  فإن  وحده،  اهللا  عبادة  إلى  كالدعوة 
أنــه ســبــحــانــه  عــلــى  الــدلــيــل  لــهــم  ذكــر  اهللا  عــبــادة  إلــى  قــومــه 

 ©  ¨  §  ¦﴿ فــقــال:  وحــده  يــعــبــدوه  أن  الــمــســتــحــق 
وتــســتــيــقــنــهــا  الــخــلــق  جــمــيــع  يــعــرفــهــا  حــقــيــقــة  وهــذه   .﴾ª
حولهم،  وفيما  أنفسهم  في  اآليات  بها  وتشهد  أنفسهم، 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ تعالى:  قال 
.[٥٣ ﴾ [فــصــلــت:  Ë Ê  É  È  Ç

ــا  مــطــلــوبً كان  وإن  ک  اهللا  إلى  الدعوة  في  لــلــيــن  ا أن  الخامسة: 
فــــإذا  ــــا،  ئــــمً دا ســــتــــمــــراره  ا يـــلـــزم  فــــال  لــــدعــــوة،  ا أول  فــــي 
لـــهـــا  ســـتـــعـــمـــا ا عـــلـــيـــه  وجــــب  لـــشـــدة  ا لــــى  إ عـــي  لـــدا ا احـــتـــاج 
عــلــيــه،  لـــحـــق  ا قـــيـــام  بـــعـــد  عـــنـــاده  ظـــهـــر  مـــن  عـــلـــى  الســـيـــمـــا 

.﴾°  ¯  ®  ¬  ﴿ لــقــومــه:  هــود  قــال  وبــذلــك 
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قــــوالً  لــــفــــرعــــون  يــــقــــول  أن  مــــوســــىگ  اهللا  مـــــر  أ وقـــــد   

  ± °   ﴿ مــــوســــى:  لــــه  قــــال  بــــر  وكــــا نـــد  عـــا فـــلـــمـــا  ـــا  ـــنً لـــيِّ
  »   º   ¹  ¸   ¶  μ   ´    ³   ²
 ،[١٠٢ [اإلســــــــراء:   ﴾  ¿ ¾   ½     ¼
فـــي  كــــثــــيــــرة  لـــــتـــــهـــــا  د وأ األنـــــبـــــيـــــاء  جــــمــــيــــع  طــــريــــقــــة  وهـــــــذه 
لــه  لــلــيــن،  ا لــقــول  ا أن  لــدعــاة  ا فــلــيــعــلــم  لــســنــة.  وا لــكــتــاب  ا
مــواضــع  لــهــا  الشدة  وأن  الشدة،  فــيــهــا  اليــصــلــح  مواضع 
شـــيء  كـــل  وضـــع  لــحــكــمــة  ا فـــمـــن  لـــلـــيـــن،  ا فــيــهــا  اليـــصـــلـــح 

  ¼   »   º ¹   ¸   ¶   μ﴿ مــــوضــــعــــه:  فــــي 
      Å   Ä   Ã   Â Á   À  ¿    ¾   ½

.[٢٦٩ لــبــقــرة:  [ا  ﴾  È   Ç   Æ

ــا فــيــهــا  إال بــأن يــكــون مــخــلــصً الــداعــيــة فــي دعــوتــه  الــســادســة: اليــنــجــح 
 ²  ﴿ هـــود:  قـــال  تــعــالــى،  اهللا  مــن  إال  ثــوابــهــا  اليــطــلــب 
 À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ¶  μ  ´  ³

.[٥١ Á﴾ [هــود: 

على  ا  أجرً الناس  واليسأل  نفسه  في  ا  مستقيمً كان  فمن   
آل  واجــب االتــبــاع، ولــذلــك قــال مــؤمــن  دعــوتــه لــهــم فــإنــه 
 ﴾~  }  |  {  z  y  x  ﴿ لــقــومــه:  يــس 

.[٢١ [يــس: 



٢٦
العبرة  ولكن  عليه،  لوم  فال  جزاءه  وأخذ  ا  خيرً قدم  من  السابعة: 
النجاة  فيه  ا  عظيمً ا  خيرً يقدم  فيمن  العبرة  إنما  هذا،  في 
هــذا دلــيــل  اليــأخــذ عــلــيــه جــزاء، فــإن  والــســعــادة الــتــامــة ثــم 
سمعه  وشق  وصوره  فطره  الذي  ربه  من  مرسل  أنه  على 
على  ا  أيضً يدل  كما  منه.  إال  ا  أجرً اليأخذ  فهو  وبصره؛ 
اهللا،  رســــل  هـــم  وهـــــؤالء  لـــه  نـــصـــح  لـــمـــن  نــصــيــحــتــه  كـــمـــال 

 ¿  ¾﴿ طـــريـــقـــهـــم:  عـــلـــى  وســـــار  بـــهـــم   اقــــتــــد ومــــن 
 Ë Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â Á  À
قــال  ولهذا   .[٩٠ [األنعام:   ﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì

.﴾Á  À  ﴿ هــود لــقــومــه: 
إلــى  الــنــاس  يــدعــو  أن  اهللا  إلــى  لــلــداعــي  يــنــبــغــي  مــا  أهــم  مــن  الــثــامــنــة: 
لــمــا  فـــاالســـتـــغـــفـــار  إلــــيــــه،  ويــــتــــوبــــوا  ربــــهــــم  يـــســـتـــغـــفـــروا  أن 
مــضــى، أمــا الــتــوبــة فــلــمــا يــســتــقــبــل، فــالــعــبــد اليــســتــقــيــم حــالــه 
يداه،  مــاقــدمــت  واليــنــســى  مــنــه  بدر  مــمــا  ربه  يــســتــغــفــر  حــتــى 

 Ã  ﴿ لقومه:  هود  قال  توبة،  ذنب  لكل  يحدث  وأن 
.[٥٢ ﴾ [هــود:   È  Ç  Æ  Å  Ä

لــهــم  يــعــلــمــه  خــيــر  كل  عــلــى  لناس  ا يدل  أن  لداعي  ا عــلــى  التاسعة: 
هــودگ  بــيــن  وقــد  اآلخـــرة،  فــي  أو  لــدنــيــا  ا فــي  ء  ســوا
إدرار  لـــــى  إ وســــيــــلــــة  لــــتــــوبــــة  وا االســــتــــغــــفــــار  أن  لــــقــــومــــه 
األســقــام،  ودفــع  لــقــوة  ا وزيــادة  لــصــحــة  ا وحــفــظ  لــمــطــر  ا
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  Æ   Å   Ä   Ã﴿ لــســالم:  ا عــلــيــه  هــود  قــال 
  Î   Í   Ì   Ë  Ê   É   È   Ç

.[٥٢ [هــود:   ﴾Ð     Ï
والــفــوائــد مــن هـــذه الــقــصــة كــثــيــرة ولــعــلــنــا نــعــود إلــيــهــا فــي كــلــمــة 

.أخــر
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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گ

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
فــمــن قــصــص الـــقـــرآن الـــكـــريـــم الـــتـــي ذكـــرهـــا اهللا فـــي كــتــابــه قــصــة 
باسم  ثمود  لهم  يقال  مشهورة  قبيلة  وهم  السالم،  عليه  صالح  قوم 
نوح،  بن  سام  بن  أرم  بن  عابر  ابنا  وهما  جديس،  أخي  ثمود  جدهم 
وتبوك،  الحجاز  بين  الذي  الحجر  يسكنون  العاربة،  من  ا  عربً وكانوا 
اهللا  فبعث  كأولئك،  األصنام  يعبدون  وكانوا  عــاد،  قــوم  بعد  وكانوا 
فيهم رجالً منهم وهو عبد اهللا ورسوله صالح بن عبيد بن ماسخ بن 
فدعاهم  نوح،  بن  سام  بن  إرم  بن  عابر  بن  ثمود  بن  حاجر  بن  عبيد 
إلــى عــبــادة اهللا وحـــده ال شــريــك لــه، وأن يــتــركــوا األصــنــام واألنـــداد 
وال يــشــركــوا بـــه شــيــئًــا، فــآمــنــت بـــه طــائــفــة مــنــهــم، وكــفــر جــمــهــورهــم، 
ونــــالــــوا مـــنـــه بـــالـــمـــقـــال والـــفـــعـــال وهـــمـــوا بــقــتــلــه، وقـــتـــلـــوا الـــنـــاقـــة الــتــي 
قــال  كــمــا  مــقــتــدر،  عــزيــز  أخــذ  اهللا  فــأخــذهــم  عــلــيــهــم،  حــجــة  اهللا  جعلها 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ©  ¨  §  ¦ تعالى: ﴿ 
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.[١٤١-١٥٩ â ﴾ [الــشــعــراء:   á  à
اهللا  نجى  وكيف  أمرهم،  من  كان  وما  قصتهم  ذكر  والمقصود 
بــــر الـــقـــوم الــذيــن  ـــاگ ومـــن آمـــن بـــه، وكـــيـــف قــطــع دا نــبــيــه صـــالـــحً
ــتــوهــم، ومــخــالــفــتــهــم رســولــهــم عــلــيــه الــســالم،  وعُ ظــلــمــوا بــكــفــرهــم، 
، ولـــم يــعــتــبــروا بــمــا  ــا، وكــانــوا بــعــد عـــادٍ مــنــا أنــهــم كــانــوا عــربً وقـــد قــدَّ

 ¨  §  ¦  ﴿ نبيهمگ:   لهم  قال  ولهذا  أمرهم؛  من  كان 
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.[ ٧٣-٧٤ ; ﴾  [األعــراف:   :
مــن  كـــان  بـــمـــا  لـــتـــعـــتـــبـــروا  بـــعـــدهـــم  مـــن  خـــلـــفـــاء  جــعــلــكــم  نـــمـــا  إ أي 
األرض  هــــذه  لـــكـــم  بــــــاح  وأ عـــمـــلـــهـــم،  بـــخـــالف  وتـــعـــمـــلـــوا  أمــــرهــــم، 
فارهين،  ا  بيوتً الجبال  من  وتنحتون  القصور،  سهولها  في  تبنون 



٣٢
اهللا  نــعــمــة  ــوا  بِــلُ فــقــا وإحــكــامــهــا،  تــقــانــهــا  وإ صــنــعــتــهــا  فــي  حــاذقــيــن  أي 
وإياكم  له،  شريك  ال  وحده  له  والعبادة  الصالح  والعمل  بالشكر 
ولهذا  وخيمة،  ذلك  عاقبة  فإن  طاعته؛  عن  والعدول  ومخالفته، 

 h  g  f  e  d  c  b  a  `﴿ بـــقـــولـــه:  وعـــظـــهـــم 
 [١٤٨ -١٤٦ لـــشـــعـــراء: ا  ]  ﴾  n  m  l  k  j  i

 r  q  p  o  ﴿ ناضج  بهي،  حسن،  كثير،  متراكم،  أي 
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
١٥٢] . وقال  -١٤٩ ¥ ﴾ [ الشعراء:  ¤  £  ¢  ¡ ے 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä﴿ ــا:  أيــضً لــهــم 
مــن  فــأنــشــأكــم  خــلــقــكــم  الذي  هــو  أي   .[ ٦١ Ò﴾ [هود:   Ñ
الزروع  من  فيها  بما  أعطاكموها  أي  ارها،  مَّ عُ وجعلكم  األرض، 
وحــده  لــعــبــادة  ا يــســتــحــق  الذي  فــهــو  الرزاق،  الــخــالــق  فــهــو  لــثــمــار،  وا
قـــلـــعـــوا  أ أي   .[  ٦١ [هــــــود:   ﴾ × Ö  Õ  Ô  Ó  ﴿ ســـــواه  ال 
ويــتــجــاوز  مــنــكــم  يــقــبــل  فــإنــه  عــبــادتــه،  عــلــى  وأقــبــلــوا  فــيــه،  نــتــم  أ عــمــا 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ﴿ عــنــكــم 
 Ø  × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê
 æ  å ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
﴾[هـــــود:   ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç
هــذه  قــبــل  كـــامـــالً  عــقــلــك  يـــكـــون  أن  نـــرجـــو  كــنــا  قـــد  أي   .[  ٦٢ -٦١
وتــرك  وحده،  للَّه  لــعــبــادة   ا إفراد  إلى  يــانــا  إ دعاؤك  وهي  لــمــقــالــة؛  ا
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٣٣
واألجـــداد،  اآلبـــاء  ديــن  عــن  لــعــدول  وا األنـــداد،  مــن  نــعــبــده  كــنــا  مــا 

 è  ç  æ  å ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ﴿  : لــــوا قــــا ولـــهـــذا 
 #  "  !  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
وهــــذا   .[٦٣ -٦٢ [هــــــود:   ﴾  8  7  6  5  4  3 2  1
فــي  تــــأتٌ  ـــســـن  وحُ لـــجـــانـــب،  ا ولـــيـــن  لـــعـــبـــارة،  ا فـــي  لـــهـــم  مـــنـــه  تــلــطــف 
أقــول  كــمــا  األمــر  كــان  إن  ظــنــكــم  فــمــا  الــخــيــر،أي  إلــى  لــهــم  الــدعــوة 
ــخــلــصــكــم  يُ ومــــاذا  اهللا؟  عــنــد  عـــذركـــم  مـــاذا  لـــيـــه؟  إ وأدعـــوكـــم  لــكــم 
طــاعــتــه؟  لــــى  إ عــــاءكــــم  دُ تــــرك  أ أن  مـــنـــي  تـــطـــلـــبـــون  نـــتـــم  وأ يـــديـــه،  بـــيـــن 
أحــد  قدر  لــمــا  تــركــتــه  ولو  علي،  واجب  ألنه  هذا؛  يــمــكــنــنــي  ال  وأنا 
ال  نـــا  فـــأ يـــنـــصـــرنـــي،  وال  مـــنـــه،  ـــجـــيـــرنـــي  يُ أن  غـــيـــركـــم  مـــن  وال  مـــنـــكـــم 
بــيــنــي  اهللا  يــحــكــم  حــتــى  لــه  شــريــك  ال  وحــده  اهللا  إلــى  أدعــوكــم  أزال 
لـــشـــعـــراء:  [ا  ﴾ª  ©  ¨  §  ﴿ ــــا  يــــضً أ لــــه  لــــوا  وقــــا وبـــيـــنـــكـــم، 
تــقــول  ما  تدري  ال  ا  مسحورً يــعــنــون:  لــمــســحــوريــن،  ا من  أي   [١٥٣
ســواه  مــا  وخــلــع  وحـــده،  ــه  لــلَّ لــعــبــادة  ا إفـــراد  إلـــى  نــا  يــا إ دعــائــك  فــي 
بالمسحرين  المراد  أن  الجمهور؛  عليه  القول  وهذا  األنداد،  من 
– وهــي  ســحــر  لــه  مــمــن  أي  ــريــن  ــحَّ ــسَ لــمُ ا مــن  وقــيــل:  لــمــســحــورون،  ا
أظــهــر؛  واألول  ســحــر.  لــه  بــشــر  أنــت  نــمــا  إ يــقــولــون:  – كــأنــهــم  ــةُ  ئَ لــرِّ ا

 ³  ²  ﴿ وقــولــهــم:   ،﴾±  °  ¯  ®  ¬﴿  : هــذا بــعــد  لــقــولــهــم 
عــلــى  يــــدل  بــــخــــارقٍ  تـــيـــهـــم  يـــأ أن  لــــوه  ســــأ  .﴾¸  ¶  μ  ´



٣٤
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿ به:  جاءهم  ما  صدق 
لــشــعــراء:  [ا  ﴾ٍ  Ë   Ê     É   È   Ç    Æ    Å   Ä  Ã

 ½  ¼ »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ وقـــــال:   ،[١٥٦ -١٥٥
 Ë  Ê  É  È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾
 -  ,  ﴿ وقـــــــال:   ،[  ٧٣ [األعــــــــــراف:   ﴾Î  Í  Ì

.[ ٥٩ ﴾ [اإلســراء:  2 1  0  /  .

نـــاديـــهـــم،  فـــي  ـــا  يـــومً اجـــتـــمـــعـــوا  ثـــمـــود  أن  الـــمـــفـــســـرون  ذكــــر  وقــــد 
رهم  وذكَّ تعالى  اهللا  إلى  فدعاهم  صالحگ  اهللا  رسول  فجاءهم 
مــن  لنا  أخرجت  أنت  إن  له:  فقالوا  وأمرهم،  ووعظهم  رهم  وحذَّ
صــفــتــهــا  مـــن  – نـــاقـــة  هـــنـــاك  صـــخـــرةٍ  إلـــى  – وأشـــــاروا  الــصــخــرة  هـــذه 
 – فــيــهــا  وتــعــنَّــتــوا  ــا ســمــوهــا ونــعــتــوهــا  أوصــافً – وذكــروا  وكــيــت  كــيــت 
وكــذا، فــقــال لــهــم الــنــبــي  كــذا  ــشــراء طــويــلــة، مــن صــفــتــهــا  وأن تــكــون عُ
الوجه  على  سألتم  ما  إلى  أجبتكم  إن  أرأيتم  السالم:  عليه  صالح 
رســلــت  الـــذي طــلــبــتــم، أتــؤمــنــون بــمــا جــئــتــكــم بــه وتــصــدقــونــي فــيــمــا أُ
فــأخــذ عــهــودهــم ومــواثــيــقــهــم عــلــى ذلـــك، ثــم قــام  بـــه؟ قـــالـــوا: نــعــم، 
أن  ک  ربــــه  دعــــا  ثـــم  لــــه،  ر  ـــــدِّ قُ مـــا  هللاک  فــصــلــى  ه،  ــــصــــالَّ مُ إلــــى 
تــنــفــطــر  أن  الــصــخــرة  تــلــك  ک  اهللا  فــأمــر  طــلــبــوا،  مــا  إلـــى  ــجــيــبــهــم  يُ
الــذي طــلــبــوا، وعــلــى  ــشــراء، عــلــى الــوجــه  عــن نــاقــة عــظــيــمــة كــومــاء، عُ
ا  ومنظرً ا،  عظيمً ا  أمرً رأوا  كذلك،  عاينوها  فلما  نعتوا،  التي  الصفة 
ــا، فــآمــن كــثــيــر  ــا ســاطــعً ــرهــانً وبُ ــا  وقـــدرة بــاهــرة، ودلــيــالً قــاطــعً  ، هــائــالً
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مــنــهــم، واســتــمــر أكــثــرهــم عــلــى كــفــرهــم وضــاللــهــم وعــنــادهــم، ولــهــذا 
بــســبــبــهــا -  الــحــق  يــتــبــعــوا  ولــم  بــهــا  جــحــدوا  أي:   ،﴾ ¼ »  º﴿ قــال: 

أي: أكــثــرهــم.

 À  ¿  ¾  ½﴿ لـــــــحگ:  صـــــــا لـــــهـــــم  قــــــــال  ولــــــهــــــذا 
وتــعــظــيــم؛  تــشــريــف  إضـــافـــة  وتـــعـــالـــى  ســبــحــانــه  ـــه  لـــلَّ أضـــافـــهـــا   ﴾ Â Á
عـــلـــى  دلــــيــــالً  أي:   ﴾R  Q  ﴿ اهللا.  وعــــبــــد  اهللا،  بـــــيـــــت  كــــقــــولــــه: 

 Ë  Ê  É  È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ﴿ بــه  جــئــتــكــم  مــا  صــدق 
بــيــن  لــنــاقــة  ا هــذه  تــبــقــى  أن  عــلــى  الــحــال  فــاتــفــق   ﴾Î  Í  Ì
بــعــد  ــا  يــومً لــمــاء  ا وتــرد  أرضــهــم،  مــن  شــاءت  حــيــث  تــرعــى  أظــهــرهــم 
ذلـــك،  يـــومـــهـــا  لـــبـــئـــر  ا مــــاء  تـــشـــرب  لـــمـــاء  ا وردت  إذا  وكـــانـــت  يــــوم، 
ويــقــال:  لــغــدهــم،  يــومــهــم  فــي  لــمــاء  ا مــن  حــاجــتــهــم  يــرفــعــون  فــكــانــوا 

 ¾  ½  ﴿ قــال:  ولــهــذا  يــتــهــم،  كــفــا لــبــنــهــا  مــن  يــشــربــون  كــانــوا  إنــهــم 
 ﴾á  à  ß  Þ  Ý  ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،﴾Â  Á  À  ¿
بــمــا  أعـــلـــم  واهللا  يـــكـــفـــرون؟  أم  بـــهـــا،  يـــؤمـــنـــون  أ لـــهـــم،  ا  اخـــتـــبـــارً أي 
 ﴾'  ﴿ أمــرهــم  مــن  يــكــون  مــا  نــتــظــر  ا أي:   ﴾â  ﴿ يــفــعــلــون: 

 $  #  "  !  ﴿ ـــلـــيـــة  جَ عـــلـــى  لـــخـــبـــر  ا تـــيـــك  فـــســـيـــأ أذاهـــــم،  عـــلـــى 
عـــلـــيـــهـــم  طــــــال  فــــلــــمــــا   .[  ٢٨ -٢٧ لـــــقـــــمـــــر:  [ا  ﴾)  (  '  & %
هــذه  يــعــقــروا  أن  عــلــى  رأيــهــم  تــفــق  وا مــلــؤهــم،  اجــتــمــع  هــذا،  الــحــال 
لــهــم  ـــــن  وزيَّ مــــاؤهــــم،  عـــلـــيـــهـــم  ويـــتـــوفـــر  مـــنـــهـــا،  لـــيـــســـتـــريـــحـــوا  لـــنـــاقـــة؛  ا

 a  `  _  ^  ﴿ تــعــالــى:  اهللا  قـــال  أعــمــالــهــم،  لــشــيــطــان  ا
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ــدار  قُ رئــيــســهــم  مــنــهــم  قــتــلــهــا  تــولــى  الــذي  وكــان   .[  ٧٧ [األعراف: 
فــعــلــه  وكــــان  ا،  قـــصـــيـــرً أزرق  أحـــمـــر  وكــــان  ـــنـــدع،  جُ بـــن  ســـالـــف  بـــن  ا
كــلــهــم. جــمــيــعــهــم  إلــى  لــفــعــل  ا ــســب  نُ فــلــهــذا  جــمــيــعــهــم؛  بــاتــفــاق  ذلــك 

بـــن  اهللا  عــــبــــد  حــــديــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحــــمــــد  اإلمــــــــام   رو
الــذي  وذكــر  لــنــاقــة  ا فــذكــر  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  خــطــب  قــال:  زمــعــةگ 
مٌ  ــــارِ عَ ــــلٌ  جُ رَ ـــا  ـــهَ لَ ـــثَ  ـــعَ ـــبَ نْ ا ذِ  إِ  ﴾P   O   N  ﴿» فـــقـــال:  عــقــرهــا 
أي  مــنــيــع،  رئــيــس  أي   .(١ )« ــــةَ ــــعَ مْ زَ بِـــي  أَ ـــلُ  ـــثْ مِ ـــهِ  ـــطِ هْ رَ فِـــي  ـِـيــعٌ  ــن مَ يـــزٌ  ـــزِ عَ

قــومــه. فــي  مــطــاع 
بـــن  عـــــمـــــار  حـــــديـــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحـــــمـــــد  اإلمــــــــام   ورو
لــــنَّــــاسِ  ا ــــى  ــــقَ شْ بِــــأَ ــــا  ــــمَ ــــكُ ثُ ــــدِّ حَ أُ الَ  «أَ قـــــال:  لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  يــــاســــرک 
ي  لَّــذِ ا ــودَ  ــمُ ثَ ــرُ  ــمِ ــيْ حَ : «أُ ــالَ قَ  ! ــهِ لــلَّ ا ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــى  ــلَ بَ ــنَــا:  ــلْ ــقُ فَ ؟»  ــيْــنِ ــلَ جُ رَ
ـــهُ -  نَ ـــرْ قَ ــنِــي  ــعْ يَ  - هِ  ـــذِ هَ ــى  ــلَ عَ ـيُّ  ــلـِ عَ ـــا  يَ ــكَ  بُ ــرِ ــضْ يَ ي  ـــذِ لَّ ا وَ  ، ــةَ قَ لــنَّــا ا ــرَ  ــقَ عَ

 .(٢ ) ــهُ ــتَ ــيَ لِــحْ ــنِــي  ــعْ يَ  « هِ ــذِ هَ ــهُ  ــنْ مِ ــلَّ  ــبَ تُ ــتَّــى  حَ
 d  c  b  a  `  _  ^﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقـــــــــال 
 .[٧٧ m﴾ [األعراف:   l  k  j  i  h  g  f  e
؛ مــنــهــا: أنــهــم  ــفــر بــلــيــغ مـــن وجــــوهٍ هـــذا بــيــن كُ فــجــمــعــوا فـــي كــالمــهــم 

.٢٨٥٥ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٩٤٢ برقم  البخاري  صحيح    (١)
لغيره. حسن  محققوه:  وقال   ،١٨٣٢١ برقم   (٢٥٧/٣٠)  (٢)
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الــنــاقــة  عــقــر  فــي  األكــيــد  الــنــهــي  ارتــكــابــهــم  فــي  ورســولــه  اهللا  خالفوا 
الــعــذاب  وقــوع  اســتــعــجــلــوا  أنــهــم  ومــنــهــا:  آيــة،  اهللا لــهــم  جــعــلــهــا  الــتــي 
بــهــم، فــاســتــحــقــوه مــن وجــهــيــن؛ أحــدهــمــا :الــشــرط عــلــيــهــم فــي قــولــه: 
 ﴾ Á À  ﴿ آيـــة  وفـــي   ﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿
لــــثــــانــــي: اســـتـــعـــجـــالـــهـــم عـــلـــى ذلـــــك. ومـــنـــهـــا: أنـــهـــم  والــــكــــل حـــــق. وا
بــوا الــرســول الــذي قــد قــام الــدلــيــل الــقــاطــع عــلــى نــبــوتــه وصــدقــه،  كــذَّ
والــضــالل  ــا، ولــكــن حــمــلــهــم الــكــفــر  ــا جــازمً وهــم يــعــلــمــون ذلــك عــلــمً
اهللا  قــــال  بـــهـــم،  الــــعــــذاب  ووقــــــوع  الــــحــــق،  اســـتـــبـــعـــاد  عـــلـــى  لــــعــــنــــاد  وا

 T  S  R Q  P  O  N  M  L  K﴿ تـــعـــالـــى: 
كان  الناقة،  عقروا  لما  أنهم  وذكروا   .[٦٥ [هود:   ﴾V  U
فــســقــطــت  فــعــرقــبــهــا،  اهللا،  لــعــنــه  ســالــف  قُدار بن  عــلــيــهــا  شــدَّ  مــن  أول 
ذلــك  عــايــن  فــلــمــا  ــقــطــعــونــهــا،  يُ ابــتــدروهــا بــأســيــافــهــم  ثــم  األرض،  إلــى 
ــال أعــلــى الــجــبــل هــنــاك، ورغــا  ــعَ فَ د عــنــهــم  ـــرَ ــهــا، وهــو ولــدهــا، شَ ــبُ ــقْ سَ

 P  O  N  M  ﴿ صـــالـــح:  لــهــم  قـــال  فــلــهــذا  ؛  مــــراتٍ ثـــالث 
الــوعــد  هــذا  فــي  ــا  أيــضً يــصــدقــوه  فــلــم  ذلـــك،  يــومــهــم  غــيــر  أي   ﴾ R Q
أن  يـــزعـــمـــون  فــيــمــا  وأرادوا  بــقــتــلــه،  ـــوا  هـــمُّ أمـــســـوا  لــمــا  بـــل  األكـــيـــد، 
لنكبسنه  أي:   ﴾\  [  Z  Y  X ﴿ بالناقة  يُلحقوه 
ذلـــك  ـــنـــكـــرن  ونُ قـــتـــلـــه،  نـــجـــحـــدن  ثـــم  فــلــنــقــتــلــنــه،  أهـــلـــه،  مـــع  داره  فـــي 

 a  `  _  ^  ]  ﴿ قــالــوا:  ولــهــذا  بــدمــه؛  أولـــيـــاؤه  طــالــبــنــا  إن 
 h  g﴿ تــعــالــى:  اهللا  قــال   .﴾e  d  c  b



٣٨
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ©  ¨  § ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ }
اهللا  أن  وذلـــــــك   .[  ٥٠-٥٣ لــــنــــمــــل:  [ا  ﴾  ¬  «  ª
قــصــدوا قــتــل صــالــح حــجــارة  تــعــالــى أرســل إلــى أولــئــك الــنــفــر الــذيــن 
ـــا وتـــعـــجـــيـــالً قـــبـــل قـــومـــهـــم، وأصـــبـــحـــت ثـــمـــود يـــوم  رضـــخـــتـــهـــم، ســـلـــفً
ــصــفــرة  مُ ووجــوهــم  الــنــظــرة،  أيـــام  مــن  األول  الــيــوم  وهــو  الــخــمــيــس، 
نـــادوا بــأجــمــعــهــم:  كــمــا أنــذرهــم صــالــح عــلــيــه الــســالم، فــلــمــا أمــســوا 
مــن  الــثــانــي  الـــيـــوم  فـــي  أصــبــحــوا  ثـــم  األجــــل،  مـــن  يـــوم  مــضــى  قـــد  أال 
أمسوا  فلما  محمرة،  ووجوههم  الجمعة،  يوم  وهو  التأجيل،  أيام 
الـــيـــوم  فـــي  أصـــبـــحـــوا  ثـــم  األجـــــل،  مـــن  يـــومـــان  مـــضـــى  قـــد  أال  نــــــادوا: 
الــثــالــث مــن أيـــام الــمــتــاع، وهـــو يـــوم الــســبــت، ووجــوهــهــم مــســودة، 
يــوم  صــبــيــحــة  كـــان  فــلــمــا  األجــــل،  مــضــى  قـــد  أال  نــــادوا:  أمـــســـوا  فــلــمــا 
وقـــعـــدوا يـــنـــتـــظـــرون مــــاذا يـــحـــل بـــهـــم مــن  األحــــد، تــحــنــطــوا وتـــأهـــبـــوا 
مــن  وال  بــهــم،  ــفــعــل  يُ كــيــف  يـــدرون  ال  والــنــقــمــة،  والــنــكــال  الـــعـــذاب 
صــيــحــة  جــاءتــهــم  الــشــمــس  أشــرقــت  فــلــمــا  الــعــذاب،  يــأتــيــهــم  جــهــة  أي 
فــفــاضــت  منهم،  أسفل  من  شديدة  ورجفة  فوقهم،  من  السماء  من 
وخـــشـــعـــت  لـــــحـــــركـــــات،  ا وســــكــــنــــت  لــــنــــفــــوس،  ا وزهـــــقـــــت  األرواح 
ال  ثثًا  جُ  ﴾s  r  q  p  ﴿ الحقائق  قت  وحُ األصوات، 
جــاريــة  إال  أحــدٌ  مــنــهــم  يــبــق  ولــم  قــالــوا:  بــهــا،  حــراك  وال  فــيــهــا  أرواح 
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 ، ــةُ ــعَ يْ رَ ويــقــال لــهــا: الــزُّ كــانــت مــقــعــدة، واســمــهــا: كــلــبــة بــنــت الــســلــق، 
رأت  فــلــمــا  الــســالم،  والــعــداوة لــصــالــح عــلــيــه  الــكــفــر  شــديــدة  وكــانــت 
حيا  فأتت  شيء،  كأسرع  تسعى  فقامت  رجالها،  طلقت  أُ العذاب 
واســتــســقــتــهــم  بــقــومــهــا،  حــل  ومـــا  رأت  بــمــا  فــأخــبــرتــهــم  الـــعـــرب،  مــن 
 ﴾ ¤ £  ¢  ¡ ے   ﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  قـــال  مـــاتـــت،  شـــربـــت  فــلــمــا  مــــاء، 

 }  |  {  z  ﴿ ناءٍ  وغَ ورزق  سعة  في  فيها  قيموا  يُ لم  أي: 
£﴾ أي: نــاد عــلــيــهــم لــســان الــقــدر بــهــذا.  ¢  ¡ ~ے 

قـــال:  جـــابـــرگ  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمــــام   رو
ــدْ  ــقَ فَ  ، ـــاتِ يَ اآلْ لُــوا  ــأَ ــسْ تَ قـــال: «الَ  بــالــحــجــر،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  مــر  لــمــا 
 ، ــجِّ ــفَ لْ ا ا  ــذَ هَ ــنْ  مِ دُ  ــرِ تَ  – ــةَ  ــاقَ لــنَّ ا ــنِــي  ــعْ – يَ ــتْ  نَ ــا ــكَ فَ ــحٍ  لِ ــا صَ مُ  ــوْ قَ ــا  ــهَ لَ ــأَ سَ
ــتْ  نَ ــا كَ وَ ــا،  وهَ ــرُ ــقَ ــعَ فَ  ، ــمْ ــهِ بِّ رَ ــرِ  مْ أَ ــنْ  عَ ا  ــوْ ــتَ ــعَ فَ  ، ــجِّ ــفَ لْ ا ا  ــذَ هَ ــنْ  مِ رُ  ــدُ ــصْ تَ وَ
ــمُ  ــهُ تْ ــذَ خَ ــأَ فَ ــا،  وهَ ــرُ ــقَ ــعَ فَ ــا،  مً ــوْ يَ ــا  ــنَــهَ ــبَ لَ ــونَ  بُ ــرَ ــشْ يَ وَ ــا،  مً ــوْ يَ ــمْ  هُ ــاءَ مَ بُ  ــرَ ــشْ تَ
ا،  ــدً احِ وَ ــالً  جُ رَ إِالَّ  ــمْ  ــنْــهُ مِ ــاءِ  ــمَ لــسَّ ا ــتَ  ــحْ تَ ــنْ  مَ هُ  للَّ ا ــدَ   ــمَ هْ ــأَ فَ  ، ــةُ ــيْــحَ لــصَّ ا
جَ  ــرَ خَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــالٍ غَ رِ ــو  بُ : «أَ ــالَ قَ ؟  ــوَ هُ ــنْ  مَ  : ــيــلَ قِ  « ــهِ لــلَّ ا مِ  ــرَ حَ فِــي  ــانَ  كَ

 .(١ )« ــهُ مَ ــوْ قَ ــابَ  صَ أَ ــا  مَ ــهُ  بَ ــا صَ أَ مِ  ــرَ لْــحَ ا ــنَ  مِ
 {  z  y  x  w  v  u  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
عـــن  إخــــــبــــــار   .﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

وهـــذا إســنــاد عــلــى شــرط  حــديــث قـــوي،  ١٤١٦٠، وقـــال مــحــقــقــوه:  (١) (٦٦/٢٢) بــرقــم 
شيء  في  هو  وليس  مسلم،  شــرط  على  الحديث  هــذا  كثير:۴:  ابــن  وقــال  مسلم، 

والنهاية (٣١٧/١). البداية  أعلم.  واللَّه  الستة،  الكتب  من 



٤٠
الذهاب  في  أخذ  وقد  هالكهم،  بعد  قومه  خاطب  أنه  صالحگ 

 {  z  y  x  ﴿ لــهــم:  قــائــالً  غــيــرهــا،  إلــى  محلتهم  عــن 
أمــكــنــنــي،  مـــا  بــكــل  هــدايــتــكــم  فـــي  ـــدت  ـــهَ جَ أي:   ﴾~  }  |

 ¢  ¡ ے   ﴿ ونــــيــــتــــي  وفــــعــــلــــي  بــــقــــولــــي  ذلــــــك  عــــلــــى  وحـــــرصـــــت 
فلهذا  تــريــده؛  وال  الــحــق  تقبل  ســجــايــاكــم  تــكــن  لــم  أي:   ﴾£
المتصل  بكم،  المستمر  األلــيــم  الــعــذاب  مــن  فيه  أنتم  مــا  إلــى  صرتم 
والذي  يدان،  عنكم  بالدفع  لي  وال  حيلة  فيكم  لي  وليس  األبد،  إلى 
لكم،  وبــذلــتــه  فعلته  قــد  لــكــم  والــنــصــح  الــرســالــة  أداء  مــن  عــلــيَّ  وجــب 
بدر  لِيب  قَ أهل  النبيملسو هيلع هللا ىلص  خاطب  وهكذا  يريد،  ما  يفعل  اهللا  ولكن 
من  بالرحيل  وأمر  راحلته  ركب  وقد  عليهم،  وقف   ، ليالٍ ثالث  بعد 
ــمْ  ــكُ بُّ ــمْ رَ كُ ــدَ عَ ــا وَ ــمْ مَ تُ ــدْ جَ ــلْ وَ ، هَ ــلِــيــبِ ــقَ ــلَ الْ هْ ــا أَ آخــر الــلــيــل، فــقــال: «يَ
ــقــا»(١). فــقــال لــه عــمــر: يا  ــي حَ بِّ نِــي رَ ــدَ عَ ــا وَ تُ مَ ـــدْ جَ ــدْ وَ ــي قَ ــإِنِّ ــقــا؟ فَ حَ
 ، هِ بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ «وَ فقال:  يفوا؟  جَ قد  ا  أقوامً تُخاطب  اهللا،  رسول 
ــيــبُــون». ويــقــال: إن  ــجِ ــمْ الَ يُ لَــكِــنَّــهُ ــمْ ، وَ ــنْــهُ ــولُ مِ قُ ــا أَ ــعَ لِــمَ ــمَ سْ ــمْ بِــأَ ــتُ نْ ــا أَ مَ

مات(٢). حتى  به  فأقام  حرم اهللا،  إلى  انتقل  صالحًاگ 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

حــديــث  مــن   (٢٨٧٤ بــرقــم ( مــســلــم  وصــحــيــح   ،(٣٩٧٦ بــرقــم ( الــبــخــاري  صــحــيــح    (١)
گ. أنــس بــن مــالــك 

بتصرف. كثير۴ (٣٠٤/١-٣١٩)  البن  والنهاية  البداية    (٢)

٤٠‚˝é€a @ÈÓ‹« @3bï@اهللا @=„@Úñ”



٤١



گ

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
بــعــض  هـــذه  صـــالـــحگ،  اهللا  نــبــي  عـــن  لــلــحــديــث  فــاســتــكــمــاالً 

الــفــوائــد مــن قــصــتــه:
 á  à  ß  Þ  Ý  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فــــي   Û��€Î˛a @ÒÜˆb–€a
 ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å ä  ã  â
كــان  ــاگ  صــالــحً أن  اآلية  هــذه  ومــعــنــى   [٦٢ ó﴾  [هود:   ò
بــه،  واإليـــمـــان  اهللا  عـــبـــادة  إلـــى  يــدعــوهــم  أن  قــبــل  قــومــه  فـــي  ا  زً مـــعـــزَّ
ذلك  يصده  فلم  واحتقروه،  أعينهم  من  سقط  بالحق  جاءهم  فلما 
فــيــنــبــغــي  عــنــدهــم.  نــتــه  بــمــكــا لــالحــتــفــاظ  دعــوتــه  يــتــرك  ولـــم  ديــنــه  عــن 
مــثــل  لــه  حــصــل  إذا  ويــعــلــم  ا  جــيِّــدً هــذا  يــعــرف  أن  اهللا  إلــى  لــلــداعــيــة 
والــصــالــحــيــن.  األنــبــيــاء  مــن  قــبــلــه  كان  فــيــمــن  حــســنــة  أسوة  لــه  أن  هذا 
فــلــمــا  األمــيــن،  لــصــادق  ا مــكــة  فــي  ــدعــى  يُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  كــان  وقــد 
اهللا  قــصَّ  لــذلــك  كـــذاب؛  ســاحــر   : قــالــوا تــعــالــى  اهللا  إلــى  يــدعــو  قــام 





٤٢
قــال  فــؤاده،  بــهــا  لــيــثــبــت  األنــبــيــاء  مــن  قــبــلــه  كــان  لــمــن   جــر مــا  عــلــيــه 

 ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿ تــــعــــالــــى: 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ê  É  È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á À  ¿  ¾  ½  ¼  »

.[٣٤ -٣٣ ﴾ [األنــعــام:   Ì  Ë

قومه  سيد  سالمگ  بن  اهللا  عبد  إسالم  قصة  هنا  يذكر  ومما 
ومـــاذا قــالــوا لــه بــعــد إســـالمـــه، فــأذكــر الــحــديــث بــطــولــه لــمــا فــيــه مــن 
أنـــــسگ،  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  لــــبــــخــــاري  ا  رو لــــفــــوائــــد.  ا
اهُ  تَ أَ فَ  ، ينَةَ دِ المَ ملسو هيلع هللا ىلص  هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ مُ  دَ قْ مَ مٍ  الَ سَ بْنَ  هِ  اللَّ بْدَ  عَ لَغَ  بَ  : الَ قَ
لُ  وَّ أَ ــا  مَ  : ـــالَ قَ  ، ـيٌّ ــبـِ نَ إِالَّ  ــنَّ  ــهُ ــمُ ــلَ ــعْ يَ الَ  ثٍ  ـــالَ ثَ ـــنْ  عَ ــكَ  ــلُ ــائِ سَ ـــي  نِّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ
ءٍ  يْ شَ يِّ  أَ نْ  مِ وَ ؟  نَّةِ الجَ لُ  هْ أَ هُ  لُ كُ أْ يَ امٍ  طَعَ لُ  وَّ أَ ا  مَ وَ ؟  ةِ اعَ السَّ اطِ  رَ شْ أَ
ــالَ  ــقَ فَ ؟  لِــــهِ ا ــــوَ خْ أَ ـــى  لَ إِ عُ  ـــزِ ـــنْ يَ ءٍ  ــــيْ شَ يِّ  أَ ــــنْ  مِ وَ ؟  ـــيـــهِ بِ أَ ـــى  لَ إِ ـــدُ  لَ الـــوَ عُ  ـــزِ ـــنْ يَ
 : هِ اللَّ بْدُ  عَ ــالَ  ــقَ فَ  : ــالَ قَ  .« يــلُ ــبْــرِ جِ ــا  آنِــفً ــنَّ  بِــهِ نِــي  ــبَّــرَ «خَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ــولُ  سُ رَ
لُ  وَّ أَ ــا  مَّ ــهِملسو هيلع هللا ىلص: «أَ الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــةِ ــكَ ئِ ــالَ الــمَ ــنَ  مِ ــودِ  ــهُ الــيَ وُّ  ــدُ عَ اكَ  ذَ
ا  مَّ أَ وَ  ، بِ رِ غْ المَ إِلَى  قِ  رِ شْ المَ نَ  مِ النَّاسَ  رُ  شُ تَحْ نَارٌ  فَ ةِ  اعَ السَّ اطِ  رَ شْ أَ
فِــي  ــهُ  ــبَ الــشَّ ـــا  مَّ أَ وَ  ، ـــوتٍ حُ ــدِ  ــبِ كَ ةُ  ـــادَ يَ ـــزِ فَ ــةِ  ــنَّ الــجَ ـــلُ  هْ أَ ــهُ  ــلُ كُ ــأْ يَ ــامٍ  ــعَ طَ لُ  وَّ أَ
 ، ــهُ لَ ــهُ  ــبَ الــشَّ ــانَ  كَ هُ  ـــاؤُ مَ ــا  ــهَ ــقَ ــبَ ــسَ فَ ةَ  أَ ــرْ الــمَ ــيَ  ــشِ غَ ا  إِذَ ــلَ  جُ الــرَّ ـــإِنَّ  فَ  : ــدِ لَ الــوَ
مَّ  ثُ  ، اللَّهِ ولُ  سُ رَ نَّكَ  أَ دُ  هَ شْ أَ  : الَ قَ ا».  لَهَ بَهُ  الشَّ انَ  كَ ا  هَ اؤُ مَ بَقَ  سَ ا  إِذَ وَ
بْلَ  قَ ي  مِ الَ بِإِسْ وا  لِمُ عَ إِنْ   ، تٌ بُهُ مٌ  وْ قَ ودَ  اليَهُ إِنَّ   ! هِ اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ
ودخــل   - روايــة:  وفي   - ودُ  اليَهُ تِ  اءَ فَجَ  ، كَ نْدَ عِ تُونِي  هَ بَ مْ  هُ لَ أَ تَسْ نْ  أَ

٤٢‚˝é€a @ÈÓ‹«@3bï@اهللا @=„@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ
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مٍ  الَ سَ بنُ  هِ  عبدُ  اللَّ لٍ  جُ رَ «أيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ الَ  قَ فَ  -  (١ البيت( اهللا  عبد 
ــالَ  ــقَ فَ ــنَــا،  ــلِ ــضَ أفْ وابــنُ  ــنَــا  ــلُ ــضَ فْ وأَ ــا،  نَ ــرِ ــيْ خَ وابــنُ  ــا  نَ ــرُ ــيْ خَ ؟» قــالــوا:  ــمْ فِــيــكُ
ادَ  فأعَ  ، ذلكَ ن  مِ هُ  اللَّ هُ  اذَ أعَ قالوا:  ؟»  لَمَ أسْ إنْ  تُمْ  يْ أَ «أرَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ
أنْ  ــدُ  ــهَ أشْ  : ــالَ ــقَ فَ ــهِ  الــلَّ عــبــدُ  ــم  إلــيــهِ جَ  ــرَ ــخَ فَ  ، ذلــكَ ــلَ  ــثْ مِ ــقــالــوا  فَ عــلــيــهــم 
ــا،  نَ ــرِّ شَ وابــنُ  ــا  نَ ــرُّ شَ قــالــوا:   ، ــهِ الــلَّ ــولُ  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ وأنَّ  ــهُ  الــلَّ إالَّ  ــهَ  إلَ الَ 

.(٢ ) ــهِ الــلَّ ســولَ  ــافُ يــا رَ أخَ ــنْــتُ  هــذا كُ  : ــالَ ، قَ ــوهُ ــصُ ــنَــقَّ وتَ
UÏË›]m’\ ;ÎÅ]’\

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــي  ;

.[٢٣-٢٤ Ì﴾  [الــقــمــر:   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

لواحد  ا  جميعً أمرنا  نسلِم  أي   ، هُ تَّبِعُ نَ ا  دً احِ وَ نَّا  مِ ا  رً بَشَ أَ ومعنى 
أهله  لقلة  الحق  وترك  بمعقول.  ليس  منكر  نظرهم  في  وهذا  منا؛ 
مــن  الــنــاس  فــي  داء  هــو  أهــلــه  لــكــثــرة  الــبــاطــل  اتــبــاع  أو  نــاصــريــه  وقــلــة 
ما  تصديق  وذلك  ا،  منكرًً فشوا  الزمان  هذا  في  فشا  أنه  إال  قديم، 
أَ  ـــدَ حــديــث أبـــي هــريــرةگ عــنــدمــا قـــال: «بَ أخــبــر بــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــي 
 ،(٣ )« ـــاءِ بَ ـــرَ ـــغُ ـــلْ ــطُــوبــى لِ فَ  ، يـــبـــاً ـــرِ أَ غَ ــــدَ بَ ـــا  ـــمَ كَ ـــودُ  ـــعُ ـــيَ سَ ـــا، وَ يـــبً ـــرِ مُ غَ ـــــالَ سْ اإلِ
فِــي  ـــونَ  ـــحُ ـــالِ صَ ـــــاسٌ  نَ قـــال: «أُ اهللاِ؟  رســــولَ  يـــا  الـــغـــربـــاءُ  ــــنِ  ومَ قـــالـــوا: 

 .٣٣٢٩ (١)  برقم 
 .٣٩٣٨ (٢)  برقم 

 .١٤٥ برقم  مسلم  صحيح    (٣)



٤٤
.(١ )« ــمْ ــهُ ــطِــيــعُ يُ ــنْ  ــمَّ ــثَــرُ مِ كْ ــمْ أَ ــيــهِ ــصِ ــعْ يَ ــنْ  ، مَ ــثِــيــرٍ كَ ــوءٍ  سُ ــاسِ  نَ أُ

 ®  ¬  «  ª  ©﴿ العزيز:  كتابه  في  تعالى  اهللا  قال  وقد 
  ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ³  ²  ±  °  ¯

.[١١٦ [األنــعــام: 
يضرك  وال   الهد طريق  «اتبع  عياض۴:  بن  الفضيل  قال 
وال تــغــتــر بــكــثــرة الــهــالــكــيــن»  وإيــاك وطــرق الــضــاللــة  قــلــة الــســالــكــيــن، 

ــهــم ثــبــتــنــا عــلــى الــحــق حــتــى نــلــقــاك. الــلَّ
اآلخــرة  أحــكــام  فــي  كــالــفــاعــل  الــراضــي  حــكــم  فــي   ZÏm’]m’\;ÎÅ]’\

ثــمــود  قــصــة  مــن  واســتــنــبــاطــهــا  الــدنــيــا  أحــكــام  أمـــا  تــعــالــى،  اهللا  وعــنــد 
تــعــالــى:   فــقــال  واحـــد  الــنــاقــة  عــقــر  الـــذي  أن  كــتــابــه  فــي  اهللا  ذكـــر  فــقــد 
ثــم   ﴾P  O  N  ﴿ ـــا:  أيـــضً وقــــال   ﴾.  -  ,  +   ﴿
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  وقــــال  الـــجـــمـــع،  بــصــيــغــة   ﴾[  Z   ﴿ قــــال: 
فِـــي  ِـــيـــعٌ  ـــن مَ  ، مٌ ـــــــارِ عَ يــــزٌ  ــــزِ عَ ــــــلٌ  جُ رَ ـــا  ـــهَ لَ ــــثَ  ــــعَ ــــبَ نْ ا  ﴾P  O  N  ﴿»

.(٢ ) « ــةَ ــعَ مْ بِــي زَ ــثْــلُ أَ ، مِ ــطِــهِ هْ رَ
فــدلــت    ﴾c  b  a  `  _  ^  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
واحـــد  الـــنـــاقـــة  عـــقـــر  تـــولـــى  الــــذي  أن  والـــحـــديـــث  الــمــتــقــدمــة  اآليـــــات 
 ،٦٦٥٠ بــــرقــــم   (٢٣١/١١) الــــغــــربــــاء  ومـــــن  قــــولــــه  مــــن  أحــــمــــد  مـــســـنـــد  فــــي  الـــــزيـــــادة    (١)

لغيره.  حسن  حديث  وقال  محققوه: 
برقم٢٨٥٥. مسلم  وصحيح  برقم٤٩٤٢،  البخاري    (٢)

٤٤‚˝é€a @ÈÓ‹«@3bï@اهللا @=„@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ



٤٥
اآليـــات  ورضــــي الـــبـــاقـــون بـــذلـــك، لـــذلـــك أضــــاف الــفــعــل فـــي بــعــض 
بــعــذاب ولــم يــنــجــو  اهللا  ]﴾ فــعــمــهــم   ﴿ فــقــال:  ــا  إلــيــهــم جــمــيــعً
عــلــى  دلـــيـــل  فــفــيــه  الـــمـــؤمـــنـــون؛  وهـــم  بـــذلـــك  يـــرض  لـــم  مـــن  إال  مــنــهــم 
أعــمــال  أعــظــم  مــن  عــمــل  والــرضــى  ال!  كــيــف  الــراضــي كــالــفــاعــل،  أن 
أبــي  عــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو فــقــد  مــقــدمــهــا،  هــو  بــل  الــقــلــوب 
بــا،  ــهِ رَ بِــالــلَّ ــيَ  ضِ ــنْ رَ ــيــد! مَ ــعِ سَ ــا  بَ ــا أَ ســعــيــدگ عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال:«يَ

١) الــحــديــث. ) « ــنَّــةُ ــبَــتْ لَــهُ الْــجَ جَ ــبِــيــا، وَ نَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ بِــمُ يــنًــا، وَ مِ دِ ــالَ سْ ِ وبِــاإلْ
 S  R  Q  P O  N  M  L  K  J﴿ تــعــالــى:  اهللا  وقــال 
ســبــحــانــه  اهللا  أن  عـــلـــى  اآليـــــة  فـــدلـــت   ﴾ Z Y  X  W  V  U T
وتـــعـــالـــى يـــرضـــى الـــشـــكـــر مـــن عـــبـــاده ويـــحـــبـــه ويـــبـــغـــض الـــكـــفـــر مــنــهــم، 
وهــو غــنــي عــنــهــم، فــمــن رضــي مــا رضــيــه اهللا ورســولــه فـــذاك مــؤمــن، 
ومــن لــم يــرض مــا رضــيــه اهللا ورســولــه، فــلــيــس مــن اهللا ورســولــه فــي 

 ?  >  =  <  ;  :  9﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  شـــــيء. 
 N M  L  K  J  I  H G  F  E  D  C  B  A  @
 Y  X  W  V  U  T  S R  Q  P  O
[األنـــــــعـــــــام:١١٢-١١٣]   ﴾_  ^  ]  \  [  Z
فــدلــت اآليــة عــلــى أن الــرضــا عــمــل مــن األعــمــال، ولــذلــك ذمــهــم اهللا 
ورســـولـــه  اهللا  يـــرضـــه  لـــم  مـــا  يـــرضـــى  أن  مـــن  الــمــســلــم  فــلــيــحــذر  عــلــيــه. 
يصيبهم  ما  ويصيبه  مدخلهم  فيدخل  والفاسقين  الكفار  أعمال  من 

(١)  برقم١٨٨٤ .



٤٦
ويــحــمــل مـــن الــــوزر مــثــل مـــا يــحــمــلــون وإن لـــم يــعــمــل مــثــل عــمــلــهــم. 
الكنديگ  عميرة  بن  العرس  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو
ا  هَ دَ هِ شَ نْ  مَ انَ  كَ ضِ  َرْ األْ فِي  طِيئَةُ  الْخَ لَتِ  مِ عُ ا  «إِذَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ 
ــا  ــنْــهَ عَ ــابَ  غَ ــنْ  مَ وَ ــا،  ــنْــهَ عَ ــابَ  غَ ــنْ  ــمَ كَ أنكرها -  مــرة:  وقــال  ــا -  ــهَ هَ ــرِ ــكَ فَ
الخطيئة  شهد  «من  رجب:  ابن  قال  ا»(١).  هَ دَ هِ شَ نْ  مَ كَ انَ  كَ ا  يَهَ ضِ رَ وَ
بلسانه  إنكارها  عن  عجز  إذا  يشهدها  لم  كمن  كان  قلبه  في  فكرهها 
ويـــــده، ومــــن غــــاب عــنــهــا فـــرضـــيـــهـــا، كــــان كـــمـــن شـــهـــدهـــا وقــــدر عــلــى 
إنــكــارهــا ولــم يــنــكــرهــا، ألن الــرضــا بــالــخــطــايــا مــن أقــبــح الــمــحــرمــات 
ويــفــوت بــه إنــكــار الــخــطــيــئــة بــالــقــلــب، وهــو فــرض عــلــى كــل مــســلــم ال 

. (٢) ا.هـ األحوال.  من  حال  كل  في  أحد  عن  يسقط 

رضي  ما  كان  إذا  الدين  من  المسلم  يخرج  أن  يبعد  وال  قلت: 
هــو  الــمــعــنــى  وهــذا  حــســبــه.  عــلــى  فــهــو  ذلــك  دون  كــان  وإن  ا،  كــفــرً بــه 

والــتــحــذيــر مــنــه. الــذي أردنــا اإلشــارة إلــيــه 

حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابــن  رواه  مــا  تــقــدم  مــا  مــعــنــى  وفــي 
ي  عَاصِ بِالْمَ مْ  فِيهِ لُ  مَ عْ يُ مٍ  وْ قَ نْ  مِ ا  «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  جريرگ 
 .(٣ )« ــــابٍ ــــقَ بِــــعِ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــمُ  ـــهُ ـــمَّ عَ إِال  ونَ  ــــرُ ــــيِّ ــــغَ يُ الَ  ــــعُ  ــــنَ مْ أَ وَ ـــمْ  ـــهُ ـــنْ مِ ـــــزُّ  عَ أَ ــــمْ  هُ
٤٣٤٥ وحــســنــه الــشــيــخ األلــبــانــي۴ كــمــا فــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود بــرقــم  (١)  بــرقــم 

.٣٦٥١
ص٢٨١. والحكم  العلوم  جامع    (٢)

٤٠٠٩، وصــحــحــه الــشــيــخ األلــبــانــي۴ فــي صــحــيــح ســنــن  (٣)  ســنــن ابــن مــاجــه بــرقــم 

٤٦‚˝é€a @ÈÓ‹«@3bï@اهللا @=„@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ

=



٤٧
يــســتــطــيــعــون  وهــم  بــيــنــهــم  تــعــمــل  أن  بــالــمــعــاصــي  رضــوا  قــوم  فــهــؤالء 
يــعــمــلــوهــا  لــم  كــانــوا  وإن  لــعــذاب  ا فــعــمــهــم  يــغــيــروا  فــلــم  يــغــيــروهــا  أن 

بــهــا. لــرضــاهــم 
أظــهــر  مـــن  عـــلـــى  إال  تـــجـــري  فـــال  الـــدنـــيـــا  بـــأحـــكـــام  يــتــعــلــق  مـــا  أمــــا 
وال  والــقــاتــل  والـــقـــاذف  الـــزانـــي  عــلــى  الــحــد  فــيــقــام  والـــقـــول،  الــفــعــل 
يــقــام عــلــى مــن رضــي بــذلــك، ألن الــرضــى مــن أعــمــال الــقــلــوب الــتــي 
تحتاج  والمسألة  أعلم.  تعالى  واهللا  خالقها،  إال  خفاياها  يعلم  ال 

واهللا الــمــوفــق. إلــى بــســط أكــثــر وإنــمــا قــصــدت اإلشــارة، 
 «... ــمْ ــهُ ــسَ ــفُ نْ أَ ــوا  ــمُ ــلَ ظَ يــنَ  لَّــذِ ا ــنَ  ــاكِ ــسَ مَ ــوا  ــلُ خُ ــدْ تَ «الَ  روايـــة:  وفــي 
أحمد  اإلمام   رو  .(١ )« لِ حْ الرَّ لَى  عَ وَ  هُ وَ ائِهِ  دَ بِرِ نَّعَ  قَ تَ مَّ  «ثُ وفيها: 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص بــالــنــاس  نــزل رســول  ابــن عــمــر قــال:  حــديــث  مــســنــده مــن  فــي 
عـــام تـــبـــوك، نـــزل بــهــم الــحــجــر عــنــد بـــيـــوت ثـــمـــود، فــاســتــقــى الــنــاس 
يــشــرب مــنــهــا ثــمــود، فــعــجــنــوا مــنــهــا ونــصــبــوا  مــن اآلبـــار الــتــي كــانــت 
وعلفوا  القدور،  فأهراقوا  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فأمرهم  باللحم،  القدور  لها 
الــعــجــيــن اإلبـــــل، ثـــم ارتـــحـــل بـــهـــم حـــتـــى نــــزل بـــهـــم عـــلـــى الـــبـــئـــر الــتــي 
الــذيــن  الــقــوم  عــلــى  يــدخــلــوا  أن  ونــهــاهــم  الــنــاقــة،  مــنــهــا  تــشــرب  كــانــت 
ـــالَ  فَ  ، ـــمْ ـــهُ ـــابَ صَ أَ ـــا  مَ ـــلُ  ـــثْ مِ ـــمْ  ـــكُ ـــيـــبَ ـــصِ يُ نْ  أَ ـــى  ـــشَ خْ أَ ـــــي  نِّ وقــــال: «إِ عـــذبـــوا، 

.٣٢٣٨ ماجه  ابن 
٢٩٨٠، وزاد: ثم زجر فأسرع  ٣٣٨٠، وصحيح مسلم برقم  (١)  صحيح البخاري برقم 

خلفها. حتى 
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.(١ ــم»( ــيْــهِ ــلَ ــوا عَ ــلُ خُ ــدْ تَ

وبــقــي بــعــض الــفــوائــد لــعــلــي أســتــكــمــلــهــا فــي كــلــمــة قــادمــة.
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

شرط  على  صحيح  إسناده  كثير۴:  ابن  وقال   ،٥٩٨٤ برقم   (١٩١/١٠-١٩٢)   (١)
والنهاية (١٦٤/٧). البداية  يخرجاه،  ولم  الوجه  هذا  من  الصحيحين 

٤٨‚˝é€a @ÈÓ‹«@3bï@اهللا @=„@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿ تعالى:  قال 
 i  h  g  f e  d  c  b  a  `
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

.[ ٥٦-٥٩ {﴾ [طــه:   |  {  z  y  x  w

«يـــخـــبـــر تـــعـــالـــى عــــن شـــقـــاء فــــرعــــون وكــــثــــرة جـــهـــلـــه، وقـــلـــة عــقــلــه 
لــمــوســى:  وقــولــه  اتــبــاعــهــا،  عــن  واســتــكــبــاره  اهللا،  بــآيــات  تــكــذيــبــه  فــي 
طــلــب  ثـــم  بــمــثــلــه،  نـــعـــارضـــك  ونـــحـــن  ســحــر  بـــه  جــئــت  الــــذي  هـــذا  إن 
وكـــان  مــعــلــوم،  ومـــكـــان  مــعــلــوم،  وقـــت  إلـــى  يـــواعـــده  أن  مــوســى  مـــن 
وحــجــجــه  اهللا  آيــات  يــظــهــر  أن  مــوســىگ،  مــقــاصــد  أكــبــر  مــن  هــذا 
 ﴾x  w  v  ﴿ قال:  ولهذا  الناس،  بحضرة  جهرة  وبراهينه 
 ﴾|  {  z  y  ﴿ لهم  ومجتمع  أعيادهم  من  عيد  يوم  وكان 
الــحــق  فــيــكــون  الــشــمــس  ضــيــاء  اشــتــداد  وقــت  فــي  الــنــهــار  أول  مــن  أي 





٥٠
كــيــمــا  ظــــالم،  فـــي  لـــيـــالً  ذلـــك  يـــكـــون  أن  يــطــلــب  ولـــم  وأجـــلـــى،  أظـــهـــر 
ألنه  جهرة؛  ا  نهارً يكون  أن  طلب  بل   ، وباطالً محاالً  عليهم  يروج 
وإن  وديـــنـــه،  كــلــمــتــه  ســيــظــهــر  اهللا  أن  ويــقــيــن  ربــــه،  مـــن  بــصــيــرة  عــلــى 

ــبْــط. رغــمــت أنــوف الــقِ
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 μ  ´  ³  ² ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Á  À  ¿ ¾ ½  ¼  »  º  ¹ ¸  ¶
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì

.[ ٦٠-٦٤ [طــه: 
يــخــبــر تـــعـــالـــى عـــن فـــرعـــون أنــــه ذهــــب، فــجــمــع مـــن كــــان بـــبـــالده 
مــن الــســحــرة، وكــانــت بــالد مــصــر فــي ذلــك الــزمــان مــمــلــوءة ســحــرة، 
ـــمـــعـــوا لـــه مـــن كـــل بـــلـــد، ومــــن كــل  مـــحـــتـــرفـــيـــن، فـــي فـــنـــهـــم غـــايـــة، فـــجُ
مــكــان، فــاجــتــمــع مــنــهــم خــلــقٌ كــثــيــر وجــمٌّ غــفــيــر، فــقــيــل: كــانــوا ثــمــانــيــن 
ــا، قــالــه الــقــاســم بــن  ــا، قــالــه مــحــمــد بــن كــعــب، وقــيــل: ســبــعــيــن ألــفً ألــفً
ـــا، وعـــن أبـــي أمـــامـــة:  ـــدي: بــضــعــة وثــالثــيــن ألـــفً أبـــي بـــزة، وقـــال الـــسُّ
وقال  ا.  ألفً عشر  خمسة  إسحاق:  بن  محمد  ا.وقال  ألفً عشر  تسعة 
عــن  حــاتــم  أبـــي  ابـــن   ورو ـــا،  ألـــفً عــشــر  اثــنــي  األحـــبـــار:كـــانـــوا  كــعــب 

. ابــن عــبــاس: كــانــوا ســبــعــيــن رجــالً
عـــن  مــــصــــر  وأهـــــــل  دولـــــتـــــه  وأهـــــــل  وأمــــــــــراؤه  فـــــرعـــــون  وحــــضــــر 

اهللا٥٠ @È‰»€ @ÊÏ«äœ @Òäzç@Úñ”



٥١
هـــذا  يـــحـــضـــروا  أن  فـــيـــهـــم   نـــــاد فـــرعـــون  أن  وذلـــــك  بـــيـــهـــم؛  أ بـــكـــرة 

 #  "  !  ﴿ يـــقـــولـــون:  وهــــم  فـــخـــرجـــوا  لـــعـــظـــيـــم،  ا لـــمـــوقـــف  ا
إلــى  مــوســىگ  وتــقــدم   .[  ٤٠ لــشــعــراء:  [ا  ﴾'  &  %  $
لــذي  ا لــبــاطــل،  ا الــســحــر  تــعــاطــي  عــن  وزجــرهــم  فــوعــظــهــم  الــســحــرة 

 ¬  «  ª  ©  ﴿ فـــقـــال:  ـــجـــجـــه،  وحُ اهللا  آليــــات  مـــعـــارضـــة  فــيــه 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ±  °  ¯  ®
أنــهــم  مــعــنــاه  قــيــل:   [٦٢ -٦١ طه: سورة   ] ﴾¾  ½  ¼  »
بــســاحــر،  وليس  نــبــي  كالم  هذا  يقول:  فــقــائــل  بــيــنــهــم؛  فــيــمــا  اخــتــلــفــوا 
لــتــنــاجــي  ا وأسروا  أعــلــم.  فــاهللا  ســاحــر،  هــو  بــل  يــقــول:  مــنــهــم  وقــائــل 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿﴿ وغــيــره:  بــهــذا 
عـــلـــيـــمـــان،  ســــاحــــران  هـــــارون  وأخـــــاه  هــــذا  إن  يـــقـــولـــون:   ﴾È
عــلــيــهــمــا،  لـــنـــاس  ا يــجــتــمــع  أن  ومـــرادهـــمـــا  لـــصـــنـــاعـــة،  ا لـــهـــذه  ــتــقــنــان  مُ
آخـــركـــم،  عـــن  ويــســتــأصــالكــم  وحـــاشـــيـــتـــه،  لــمــلــك  ا عــلــى  ويـــصـــوالن 

 Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ﴿ الــصــنــاعــة:  بــهــذه  عــلــيــكــم  ويــســتــأمــرا 
لــيــتــدبــروا  األول  لـــكـــالم  ا لـــوا  قـــا نـــمـــا  وإ  ﴾×  Ö  Õ  Ô  Ó
لـــمـــكـــر  وا لـــمـــكـــيـــدة  ا مــــن  عـــنـــدهـــم  مــــا  بـــجـــمـــيـــع  تــــوا  ويــــأ ويــــتــــواصــــوا، 
لــظــنــون،  ا واهللا  كــذبــت  وهــيــهــات،  ــهــتــان،  لــبُ وا والــســحــر  والــخــديــعــة 
لــــهــــذيــــان  وا لــــســــحــــر  وا لـــبـــهـــتـــان  ا ــــعــــارض  يُ ــــــى  نَّ أ اآلراء،  وأخــــطــــأت 
لــكــلــيــم  ا عــبــده  يــدي  عــلــى  ــان  لــديَّ ا أجــراهــا  لــتــي  ا لــعــادات،  ا خــوارق 
وتــحــار  األبــصــار،  يــبــهــر  الــذي  بــالــبــرهــان  لــمــؤيــد  ا لــكــريــم،  ا ورســولــه 



٥٢
جــمــيــع  أي   ﴾Î  Í  ﴿ وقــولــهــم  واألذهــــان،  لــعــقــول  ا فــيــه 
واحــدة،  جــمــلــة  أي   [٦٤ -٦٠ ﴾ [طــه:  Ò Ñ  Ð  Ï  ﴿ عــنــدكــم،  مــا 
فرعون  ألن  المقام؛  هذا  في  التقدم  على  ا  بعضً بعضهم  حض  ثم 

. ا غــرورً إال  لــشــيــطــان  ا يــعــدهــم  ومــا  ومــنّــاهــم،  وعــدهــم  قــد  كــان 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! لـــى:﴿  تـــعـــا قــــال   
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 /  .  -  ,

 H G  F  E  D  C  B  A @  ?  >  =  <  ;
 Y  X  W  V  U  T S  R  Q  P  O N  M  L  K  J  I
مــوســى  ووقـــف  لــســحــرة  ا اصـــطـــف  لــمــا   .[  ٦٩ -٦٥ [طـــه:   ﴾  Z
قــبــلــنــا،  ــلــقــي  تُ أن  مــا  إ لــه:  لــوا  قــا ــجــاهــهــم  تُ لــســالم  ا عــلــيــهــمــا  وهــارون 
عــمــدوا  قـــد  نـــوا  وكـــا نـــتـــم،  أ لـــقـــوا  أ بـــل  قـــال:  قــبــلــك.  ــلــقــي  نُ أن  مـــا  وإ
لــتــي  ا اآلالت  مــن  وغــيــره  لــزئــبــق  ا فــأودعــوهــا  وعــصــي،  حــبــال  إلــى 
ئــي  لــلــرا ــخــيــل  يُ ــا  بً اضــطــرا لــعــصــي  وا لــحــبــال  ا تــلــك  بــســبــبــهــا  تــضــطــرب 
ذلــك  فــعــنــد  ذلــك،  بــســبــب  تــتــحــرك  نــمــا  وإ بــاخــتــيــارهــا،  تــســعــى  نــهــا  أ
وعــصــيــهــم  لــهــم  حــبــا لــقــوا  وأ واســتــرهــبــوهــم،  لــنــاس  ا أعــيــن  ســحــروا 
 .[٤٤ لــشــعــراء: [ا  ﴾M  L  K  J  I   ﴿ يــقــولــون:  وهــم 

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±﴿ لـــى:  تـــعـــا اهللا  قــــال 
 -﴿ لـــى:  تـــعـــا وقـــال   ،[١١٦ [األعــــراف:   ﴾º  ¹  ¸
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 /  .
خــــاف  أي   [٦٧ -٦٦ طــــــــــــه: ســـــــورة   ]  ﴾  @  ?  >  =  <

اهللا٥٢ @È‰»€ @ÊÏ«äœ @Òäzç@Úñ”



٥٣
مــا  ـــلـــقـــي  يُ أن  قـــبـــل  لـــهـــم  ومـــحـــا بـــســـحـــرهـــم  يـــفـــتـــتـــنـــوا  أن  لـــنـــاس  ا عـــلـــى 
لـــيـــه  إ اهللا  فــــأوحــــى  يــــؤمــــر،  أن  قـــبـــل  ـــا  شـــيـــئً يـــضـــع  ال  نـــه  فـــإ يـــــده،  فــــي 

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A﴿ هـــنـــة  لـــرا ا لـــســـاعـــة  ا فـــي 
 ﴾Z  Y  X  W  V  U  T S  R  Q  P  O N  M  L  K
تــعــالــى:  اهللا  قــال  عــصــاه،  مــوســى  لــقــى  أ ذلــك  فــعــنــد   [٦٩ -٦٨ [طه:

 B  A  @  ? >  =  <  ; :  9  8  7  6  5  4  3﴿
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 Q  P  O  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٨٢  -٨١ [يــونــس:   ﴾  N
 Ì  Ë  Ê﴿  ،[  ٤٥ لــــشــــعــــراء:  [ا  ﴾V  U  T  S  R
 ×  Ö Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  Í
 ﴾)  (  '  & %  $  #  "  !  Ù  Ø
تـــقـــدم  لـــمـــا  مــــوســــىگ  أن  وذلـــــك   .[١٢٢ -١١٨ [األعـــــــراف: 
غــيــر  ذكــــره  – فـــيـــمـــا  ئـــم  قـــوا ذات  عـــظـــيـــمـــة  حـــيـــة  صــــارت  لـــقـــاهـــا،  وأ
مــزعــج،  هــائــل  وشــكــل  عــظــيــم،  ــنــق  – وعُ لــســلــف  ا عــلــمــاء  مــن  واحد 
عــن  وتــأخــروا  ــا،  عً ســرا وهــربــوا  مــنــهــا،  نــحــازوا  ا لــنــاس  ا إن  بــحــيــث 
لـــعـــصـــي،  وا لـــحـــبـــال  ا مــــن  لــــقــــوه  أ مــــا  عـــلـــى  هــــي  قـــبـــلـــت  وأ نـــهـــا،  مـــكـــا
لــحــركــة  ا مـــن  يــكــون  مـــا  أســـرع  فـــي  ا  واحـــدً ا  واحـــدً تــلــقــفــه  فــجــعــلــت 
نــهــم  فــإ لــســحــرة  ا مــا  وأ مــنــهــا،  ويــتــعــجــبــون  لــيــهــا،  إ يــنــظــرون  لــنــاس  وا
لــم  مــــر  أ عـــلـــى  واطـــلـــعـــوا  مــــرهــــم،  أ فــــي  وحـــيـــرهـــم  لـــهـــم  هـــا مــــا  رأوا 
تـــهـــم  صـــنـــاعـــا تــــحــــت  يــــدخــــل  وال  لــــهــــم،  بــــا وال  خــــلــــدهــــم  فــــي  يــــكــــن 



٥٤
لــعــلــم  ا مــن  عــنــدهــم  بــمــا  تــحــقــقــوا  وهــنــالــك  ذلــك  فــعــنــد  لــهــم،  وأشــغــا
وال  خـــيـــال،  وال  مـــحـــال  وال  شـــعـــبـــذة،  وال  بـــســـحـــر،  لـــيـــس  هـــذا  أن 
لـــحـــق  ا إال  عـــلـــيـــه  يـــقـــدر  ال  حــــقٌ  بـــل  ضـــــالل،  وال  بـــهـــتـــان  وال  زور 
قــلــوبــهــم  عــن  اهللا  وكــشــف  لــحــق،  بــا بــه  لــمــؤيــد  ا هـــذا  بــتــعــث  ا لـــذي  ا
عــنــهــا  وأزاح   ،د لهُ ا من  فــيــهــا  خــلــق  بــمــا  نارها  وأ لــغــفــلــة،  ا غشاوة 
جــهــرة  لــوا  وقــا ســاجــديــن،  لــه  وخروا  ربــهــم،  إلى  نابوا  وأ لــقــســوة،  ا

 $  #  "﴿  :بـــلـــو وال  عــقــوبــة  يــخــشــوا  ولـــم  لــلــحــاضــريــن 
.  [١٢٢ -١٢١ األعــراف:  ]  ﴾)  (  '  & %

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا 
 q p  o  n  m  l  k j  i  h  g  f  e  d  c
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ±  °  ¯  ®  ¬ «
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý

.[ ٧٠-٧٦ ð ﴾ [طــه:   ï  î  í  ì  ë ê  é

لـــــقـــــاســـــم بـــــن أبــــــي بـــــزة،  ــــبــــيــــر، وعـــــكـــــرمـــــة، وا جُ قــــــال ســـعـــيـــد بـــــن 
مـــنـــازلـــهـــم  رأوا  لـــــســـــحـــــرة،  ا ســــجــــد  لــــمــــا  وغـــــيـــــرهـــــم:  واألوزاعـــــــــــــي، 
ــهــيــأ لــهــم، وتــزخــرف لــقــدومــهــم، ولــهــذا لــم  وقــصــورهــم فــي الــجــنــة تُ

اهللا٥٤ @È‰»€ @ÊÏ«äœ @Òäzç@Úñ”



٥٥
فرعون  ألن  وذلك  ووعيده،  وتهديده  فرعون،  تهويل  إلى  يلتفتوا 
مـــوســـى  ذكـــــر  وأشـــــهـــــروا  أســــلــــمــــوا،  قــــد  الــــســــحــــرة  هــــــؤالء   رأ لـــمـــا 
لــــنــــاس عـــلـــى هــــذه الـــصـــفـــة الـــجـــمـــيـــلـــة، أفــــزعــــه ذلــــك،  وهــــــارون فــــي ا
ومــكــر  كــيــد  فــيــه  وكـــان  وبــصــره،  بــصــيــرتــه  وأعــمــى  بــهــره،  ا  أمـــرً  ورأ
ــا  مــخــاطــبً فــقــال  اهللا،  ســبــيــل  عـــن  الــصــد  فـــي  بــلــيــغــة  وصــنــعــةٌ  وخــــداع، 
هــال  أي   ﴾ k j  i  h  g  f  e   ﴿ لــــنــــاس:  ا بـــحـــضـــرة  لـــلـــســـحـــرة 
األمـــر الــفــظــيــع بــحــضــرة رعــيــتــي، ثــم  شــاورتــمــونــي فــيــمــا صــنــعــتــم مــن 

 m  l  ﴿  : وكــذب فــأبــعــد، قــائــالً وأرعــد،  تــهــدد وتــوعــد، وأبــرق 
 6  5  4  3  ﴿ :وقال في اآلية األخر ﴾ q p  o  n
١٢٣] وهذا  <﴾ [األعراف:   =  < ;  :  9  8  7
الكفر  من  فيه  ما  عاقل  فرد  كل  يعلم  الذي  البهتان  من  قاله  الذي 
الــنــاس  فــإن  يــروج مــثــلــه عــلــى الــصــبــيــان؛  ال  والــكــذب والــهــذيــان، بــل 
هــؤالء  يــره  لــم  مــوســى  أن  يــعــلــمــون  وغــيــرهــم  دولــتــه  أهــل  مــن  كــلــهــم 
ـــا مـــن الـــدهـــر، فــكــيــف يــكــون كــبــيــرهــم الـــذي عــلــمــهــم الــســحــر؟!  يـــومً
هــو  فـــرعـــون  كـــان  حــتــى  بــاجــتــمــاعــهــم  عــلــم  وال  يــجــمــعــهــم  لـــم  هـــو  ثـــم 
ومن  سحيق،  ووادٍ  عميق  فج  كل  من  واجتباهم  استدعاهم  الذي 

واألريــاف. ومــن الــمــدن  واألطــراف،  حــواضــر بــالد مــصــر 

فــي  الــكــفــر  غــايــة  وكــفــر   ،وافــتــر كــذب  فــرعــون  أن  والــمــقــصــود 
الناس  يعلمه  ببهتان  وأتى   ﴾ q p  o  n  m  l  ﴿ قوله: 

 =  < ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ قــولــه:  فــي 



٥٦
يـــعـــنـــي:   ﴾v  u  t  s  r  ﴿ وقــــولــــه:   ،﴾>

 y  x  w  ﴿ وعكسه،   اليسر والرجل  اليمنى  اليد  يقطع 
 |  {  ﴿ وأشهر  أعلى  ألنها  النخل؛  جذوع  على  أي   ﴾z
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ الـــدنـــيـــا  فـــي  يــعــنــي  ے﴾   ~  }
الــبــيــنــات،  مـــن  قــلــوبــنــا  فـــي  وقـــر  مـــا  ونـــتـــرك  نــطــيــعــك  لـــن  أي   ﴾©
قــســم  وقيل:  معطوف،  قيل:   ﴾«  ª  ﴿ القاطعات  والدالئل 

 μ  ´  ³﴿ عليه،  قدرت  ما  فافعل  أي:   ﴾±  °  ¯  ®  ﴿
فــإذا  الــدنــيــا،  الــحــيــاة  هــذه  فــي  عــلــيــنــا  ــكــمــك  حُ إنــمــا  أي:   ﴾  ¸  ¶
اآلخــرة، صــرنــا إلــى حــكــم الــذي أســلــمــنــا لــه  الــدار  انــتــقــلــنــا مــنــهــا إلــى 

 Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿ ســلــه  رُ واتــبــعــنــا 
الـــتـــقـــريـــب  مــــن  بــــه  وعـــدتـــنـــا  مـــمـــا  خـــيـــر  بــــه  وثــــوا أي:   ﴾È  Ç  Æ
وفـــي  الـــفـــانـــيـــة،  لـــــدار  ا هــــذه  مـــن  وأدوم  أي:  ے﴾   ﴿ والـــتـــرغـــيـــب 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }﴿  :األخـــر اآليــة 
أي:   [٥٠-٥١ [الــشــعــراء:   ﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
من  أي:   ﴾²  ±  °  ¯ ﴿ والمحارم  المآثم  من  اجترمناه  ما 

 O﴿ ا:  أيضً له  وقالوا  السالم،  عــلــيــهــمــا  وهارون  بــمــوســى  الــقــبــط، 
١٢٦] أي:  ﴾ [األعراف:  Y X  W  V  U  T  S  R  Q  P
واتــبــاعــنــا  رســولــنــا،  بــه  جــاءنــا  بــمــا  ــنــا  إيــمــانُ إال  ذنـــب  عــنــدك  لــنــا  لــيــس 
عــلــى  ثــبــتــنــا  أي:   ﴾j  i  h  g﴿ جــاءتــنــا:  لــمــا  ربــنــا  آيــات 
الــشــديــد،  هــذا الــجــبــار الــعــنــيــد، والــســلــطــان  مــا ابــتــلــيــنــا بــه مــن عــقــوبــة 

اهللا٥٦ @È‰»€ @ÊÏ«äœ @Òäzç@Úñ”



٥٧
يــعــظــونــه  ـــا  أيـــضً وقــــالــــوا   ﴾_  ^  ﴿ الـــمـــريـــد:  الـــشـــيـــطـــان  بـــل 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ الــعــظــيــم:  ربـــه  بـــأس  ويـــخـــوفـــونـــه 
فــكــان  مــنــهــم،  تـــكـــون  أن  فـــإيـــاك  لـــه:  يـــقـــولـــون   ﴾  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 ﴾á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ﴿ مــنــهــم: 

 ì  ë ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  ﴿ العالية:  المنازل  أي: 
ذلــك  وبــيــن  بــيــنــه  فــحــالــت  مــنــهــم،  تــكــون  أن  فــاحــرص   ﴾ï  î  í
بــأن  الــعــظــيــم  الــعــلــي  وحــكــم  ـــمـــانـــع،  تُ وال  ـــغـــالـــب،  تُ ال  الــتــي  األقــــدار 
األلــيــم،  الــعــذاب  ــبــاشــر  لــيُ الــجــحــيــم،  أهــل  – مــن  اهللا  – لــعــنــه  فــرعــون 
ـــصـــب مــــن فـــــوق رأســـــه الـــحـــمـــيـــم، ويــــقــــال لــــه عـــلـــى وجـــــه الـــتـــقـــريـــع  يُ

 \  [  Z  Y  ﴿ الــلــئــيــم:  الــذمــيــم  الــمــقــبــوح،  وهــو  والــتــوبــيــخ، 
 .﴾]

صــلــبــهــم  اهللا،  لــعــنــه  فـــرعـــون  أن  الـــســـيـــاقـــات  هــــذه  مـــن  والـــظـــاهـــر 
ــمــيــر:  عُ بـــن  ـــبـــيـــد  وعُ عــــبــــاسک،  بـــن  اهللا  عـــبـــد  قــــال  وعـــذبـــهـــمژ، 
بـــررة،  شـــهـــداء  آخــــره  مـــن  فـــصـــاروا  ســـحـــرة،  الـــنـــهـــار  أول  مـــن  كـــانـــوا 

(١ ).«﴾_  ^  ]  \  [  Z  ﴿ هــذا قــولــهــم:  ويــؤيــد 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

واختصار. بتصرف  كثير۴ (٧٠/٢-٨٠)  البن  والنهاية  البداية    (١)



٥٨



٥٩





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
فـــاســـتـــكـــمـــاالً لـــلـــحـــديـــث عـــن قـــصـــة إســـــالم ســـحـــرة فـــرعـــون هـــذه 

بــعــض الــفــوائــد:
بــالء  الـــنـــاس  فــأشــد  الــقــيــامــة،  يـــوم  إلـــى  مــاضــيــة  ســنــة  االبـــتـــالء  أن   -١
ــا،  األنــبــيــاء، ثــم األمــثــل فــاألمــثــل، فــالــســحــرة ابــتــلــوا ابــتــالء عــظــيــمً
وهـــــو الـــقـــتـــل والــــصــــلــــب، ومـــــع ذلـــــك صــــبــــروا، قـــــال تـــعـــالـــى عــن 

 F  E  D  C  B  A  @﴿ فـــــــــرعـــــــــون: 
 S  R  Q  P  O N  M  L  K  J  I  H  G
 _  ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U  T

.[١٢٤-١٢٦ `﴾ [األعــراف: 
األرتگ  بن  خباب  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو  
ظــل  فــي  بــردة لــه  وهــو مــتــوســد  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  إلــى رســول  قــال: شــكــونــا 
قـــال:  لـــنـــا؟  اهللا  تـــدعـــو  أال  لـــنـــا؟  تــســتــنــصــر  أال  لـــه:  قــلــنــا  الــكــعــبــة، 
 ، فِــيــهِ ــلُ  ــعَ ــيُــجْ فَ  ، ضِ األَرْ فِــي  ــهُ  لَ ــرُ  ــفَ ــحْ يُ ــمْ  ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــنْ  فِــيــمَ ــلُ  جُ الــرَّ ــانَ  «كَ





٦٠
هُ  ــدُّ ــصُ يَ ــا  مَ ، وَ ــنَــتَــيْــنِ بِــاثْ ــقُّ  ــيُــشَ فَ ــهِ  سِ أْ ــلَــى رَ ــعُ عَ ــيُــوضَ فَ ــارِ  ــنْــشَ بِــالْــمِ ــاءُ  ــيُــجَ فَ
ــنْ  مِ ــهِ  ــمِ لَــحْ ونَ  دُ ـــا  مَ يـــدِ  ـــدِ الـــحَ ـــاطِ  ـــشَ مْ بِـــأَ ـــطُ  ـــشَ ـــمْ يُ وَ  ، ِـــهِ يـــن دِ ـــنْ  عَ لِــــكَ  ذَ

.(١ ..» الــحــديــث( ِــهِ يــن ــنْ دِ لِــكَ عَ هُ ذَ ــدُّ ــصُ يَ ــا  مَ ، وَ ــبٍ ــصَ وْ عَ ــظْــمٍ أَ عَ

وقاصگ  أبي  بن  سعد  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو  
بِيَاءُ  نْ قال: «األَ بالء؟  أشد  الناس  أي  اهللا،  رسول  يا  قلت:  قال: 
ــانَ  كَ ــإِنْ  فَ  ، يــنِــهِ ــبِ دِ ــسَ ــلَــى حَ ــلُ عَ جُ الــرَّ ــتَــلَــى  ــبْ ــيُ فَ  ، ــثَــلُ مْ ــاألَ فَ ــثَــلُ  مْ األَ ــمَّ  ثُ
بِ  سَ حَ لَى  عَ تُلِيَ  بْ ا ةٌ  قَّ رِ ينِهِ  دِ فِي  انَ  كَ إِنْ  وَ  ، هُ ؤُ بَالَ تَدَّ  اشْ بًا  لْ صُ ينُهُ  دِ
ضِ  األَرْ ــى  ــلَ عَ ــي  ــشِ ــمْ يَ ــهُ  كَ ــرُ ــتْ يَ ــتَّــى  حَ ــدِ  ــبْ بِــالــعَ ءُ  الــبَــالَ حُ  ــرَ ــبْ يَ ــا  ــمَ فَ  ، يــنِــهِ دِ

.(٢ )« ــطِــيــئَــةٌ ــيْــهِ خَ ــلَ ــا عَ مَ

ثـــر  آ ولــــذلــــك  لــــدنــــيــــا؛  ا عــــــذاب  مــــن  أعــــظــــم  اآلخـــــــرة  عــــــذاب  أن   -٢
عــلــى  لـــدنـــيـــا  ا فـــي  فـــرعـــون  عـــذاب  مـــن  لــهــم  يــحــصــل  مـــا  لـــســـحـــرة  ا

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  اآلخــرة،  عــذاب 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ±  °  ¯  ®  ¬ «  ª  ©
 Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
ـــا  ـــيَ نْ لـــدُّ ا ابَ  ـــــذَ عَ نَّ  «أَ لـــحـــديـــث:  ا وفـــي   .[٧٤ -٧٢ [طــــه:   ﴾×

 .(٣ )« ةِ ــرَ خِ اآلْ ابِ  ــذَ عَ ــنْ  مِ نُ  ــوَ هْ أَ
 .٣٦١٢ (١)  برقم 

صحيح.  حسن  حديث  هذا  وقال:   ،٢٣٩٨ برقم    (٢)
عمر.  ابن  حديث  من   ١٤٩٣ برقم  مسلم  صحيح    (٣)

٦٠ÊÏ«äœ @Òäzç@‚˝çg @Úñ”@Âfl @ÜˆaÏœ



٦١
والــتــهــم  األكــاذيــب  تــلــفــيــق  ــا  دائــمً والــمــجــرمــيــن  الــطــغــاة  دأب  «أن   -٣
جـــوا عـــلـــى الـــنـــاس بـــاطـــلـــهـــم، فــــإن فـــرعـــون ادعـــى  الـــبـــاطـــلـــة لـــيـــروِّ
أن  مــــع  ومـــــوســـــى،  الــــســــحــــرة  بــــيــــن  بـــتـــرتـــيـــب  كـــــان  حــــصــــل  مــــا  أن 
ا، وحـــيـــن أتــــى لـــم يــجــتــمــع  وحــــيــــدً مـــوســـىگ أتــــى مـــن مـــديـــن 
فـــرعـــون  دعــــوة  إلــــى  بــــادر  بـــل  غـــيـــرهـــم،  وال  الـــســـحـــرة  مـــن  بـــأحـــد 
جــاء  مـــا  يـــعـــارض  أن  فـــرعـــون  فــــأراد  اآليـــــات،  وأراهـــــم  وقـــومـــه، 
مــدائــنــه مــن يــجــمــع لــه  بــه مــوســى، فــســعــى مــا أمــكــنــه، وأرســل فــي 
عند  والمنزلة  األجر  ووعدهم  إليه،  فجاؤوا  عليم،  ساحر  كل 
وكـــادوا أشــد الــكــيــد عــلــى  الــغــلــبــة، وهــم حــرصــوا غــايــة الــحــرص 
يــتــصــور  أن  يــمــكــن  فــهــل  كــان،  مــا  مــنــهــم  وكــان  لــمــوســى،  غــلــبــتــهــم 
صدر؟  ما  على  واتفقوا  وموسى  هم  دبروا  يكونوا  أن  هذا  مع 

.(١ هــذا مــن أمــحــل الــمــحــال»(
الــبــالء  هـــذا  عــلــى  وصـــبـــروا  الــســحــرة  هـــؤالء  ثــبَّــت  تــعــالــى  اهللا  أن   -٤
الــذي حــصــل لــهــم مــع قــصــر الــمــدة الــتــي آمــنــوا فــيــهــا، لــم يــمــكــثــوا 

 \  [  Z  ﴿ تــعــالــى:  قــال  أشــهــر،  أو  ــا  أيــامً مــوســىگ  مــع 
. ﴾_  ^  ]

بـــاطـــلـــهـــم  ــــلــــقــــوا  يُ تـــدعـــهـــم  أن  لــــبــــاطــــل  ا أهـــــل  مــــنــــاظــــرة  آداب  مــــن   -٥
ــلــقــي عــلــيــهــا بـــراهـــيـــن الـــحـــق وألـــوانـــه فــتــمــحــقــهــا  وشــبــهــاتــهــم ثـــم تُ

 $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ا،  رمــــادً تــكــون  حــتــى  وتــحــرقــهــا 
ص٦٦٥.  السعدي  الشيخ  تفسير    (١)
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.[١٨ o﴾ [األنــبــيــاء:   n  m  l

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
١) بـــيـــان حــكــم  ســبــق فـــي كــلــمــة الـــزكـــاة الــكــلــمــة الــمــائــة وخـــمـــســـة(
بــيــن فــي هــذه الــكــلــمــة الــشــروط  الــزكــاة وفــضــلــهــا، وإكــمــاالً لــلــفــائــدة أُ

وجــبــت بــهــا الــزكــاة. إذا تــوفــرت  الــتــي 
بــأدائــهــا  يــطــالــب  ال  بــحــيــث  الــكــافــر،  عــلــى  تــجــب  فـــال  «اإلســــالم:   -١
ألنـــهـــا قـــربـــة وطـــاعـــة، والـــكـــافـــر لــيــس مـــن أهـــل الـــقـــربـــة والــطــاعــة 

 ²  ±  °  ¯﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  اإلســـــالم،  فـــي  يـــدخـــل  حــتــى 
لـــــتـــــوبـــــة:  [ا  ﴾º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
مـــنـــهـــم  تـــقـــبـــل  ال  مـــتـــعـــد  ونــــفــــعــــهــــا  لــــنــــفــــقــــات  ا كــــانــــت  فـــــــإذا   .[٥٤
٢). ولــمــفــهــوم  لــكــفــرهــم، فــالــعــبــادات الــخــاصــة مــن بـــاب أولـــــى»(
قــــول أبــــي بـــكـــر الـــصـــديـــق:هـــذه فـــريـــضـــة الـــصـــدقـــة الـــتـــي فــرضــهــا 

للمؤلف.  ١-٣ مجلد  من    (١)
(٢)  صحيح البخاري برقم ١٤٥٤، وذلك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر ألنس بن مالك 

البحرين.  إلى  وجهه  لما 





٦٤
اهللاملسو هيلع هللا ىلص عــلــى الــمــســلــمــيــن. رســول 

لَــى  إِ ــمْ  ــهُ عُ حــديــث مــعــاذ عــنــدمــا أرســلــه إلــى الــيــمــن قــال: «ادْ وفــي   
ــوا  ــاعُ طَ أَ ــمْ  هُ ـــإِنْ  فَ  ، ــهِ الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ـــي  نِّ أَ وَ  ، ــهُ الــلَّ إِالَّ  ـــهَ  لَ إِ الَ  نْ  أَ ةِ  ــادَ ــهَ شَ
اتٍ  ــوَ ــلَ صَ ــسَ  ــمْ خَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ضَ  ـــتَـــرَ فْ ا ـــدِ  قَ ــهَ  الــلَّ نَّ  أَ ــمْ  ــهُ ــمْ ــلِ عْ ــأَ فَ  ، لِـــكَ لِـــذَ
ــهَ  الــلَّ نَّ  أَ ــمْ  ــهُ ــلِــمْ عْ ــأَ فَ  ، لِــكَ ــذَ لِ ــوا  ــاعُ طَ أَ ــمْ  هُ ـــإِنْ  فَ  ، ــةٍ ــلَ ــيْ لَ وَ مٍ  ـــوْ يَ ــلِّ  كُ فِــي 
دُّ  ـــرَ تُ ــمْ وَ ــهِ ــائِ ِــيَ ــن غْ ــنْ أَ ــذُ مِ خَ ــؤْ تُ ــمْ  ــهِ لِ ا ــوَ مْ فِــي أَ ــةً  قَ ــدَ صَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ ضَ عَ ــرَ ــتَ افْ
ـــا لـــوجـــوب الـــزكـــاة.  ١). فــجــعــل اإلســــالم شـــرطً )« ــــمْ ئِــــهِ ا ــــرَ ــــقَ فُ ـــى  ـــلَ عَ
والــدلــيــل عــلــى أنــهــم يــحــاســبــون ويــعــاقــبــون عــلــى مــنــع الــزكــاة يــوم 

 ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è﴿ تعالى:  قوله  القيامه 
مع﴾  جع  مظ   ü  û مض   ö  õ  ô  ó  ò
الــصــالة،  تــرك  عــلــى  عــوقــبــوا  أنــهــم  فــلــوال   .[ ٤٢-٤٥ [الــمــدثــر: 
ــا فـــي دخــولــهــم الــنــار،  ذكــــروا ســبــبً وتـــرك إطـــعـــام الــمــســكــيــن لــمــا 
مــن  اهللا  نـــعـــم  مـــن  بـــه  يــتــمــتــع  مـــا  عـــلـــى  يـــعـــذب  الـــكـــافـــر  كــــان  وإذا 
طـــعـــام وشــــراب ولـــبـــاس، فــفــعــل الــمــحــرمــات وتــــرك الـــواجـــبـــات 

مــن بــاب أولــى.
حرا،  المال  مالك  يكون  أن  الزكاة  لوجوب  فــيــشــتــرط  الحرية:   -٢
وتــجــب  الـــزكـــاة؛  عــلــيــه  تــجــب  ال  فــإنــهــا  مـــال  ولـــه  ا  عـــبـــدً كـــان  فـــإن 
قـــدامـــة: «ال  ابـــن  قـــال  لــســيــده.  مــلــك  ومـــا  الــعــبــد  ألن  ســيــده  عــلــى 
بـــن  ا حـــديـــث  مـــن   ١٩ بـــرقـــم  مــســلــم  وصـــحـــيـــح   ،١٣٩٥ بـــرقـــم  لـــبـــخـــاري  ا صــحــيــح    (١)

عــبــاسک. 
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الــمــكــاتــب،  عــلــى  زكـــاة  ال  أنـــه  فــي  الــعــلــم  أهـــل  بــيــن  ــا  خــالفً نــعــلــم 
الــمــنــذر  ابـــن  ذكـــر  ثــــور،  أبـــي  قـــول  إال  مـــالـــه  فـــي  ســـيـــده  عــلــى  وال 

.(١ هــذا» ( نــحــو 
لـــقـــدر  ا هــــو  لــــنــــصــــاب  وا مـــســـتـــقـــرا،  مــــا  تــــا ـــا  مـــلـــكً لــــنــــصــــاب  ا مـــلـــك   -٣
لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا لـــقـــول  لـــزكـــاة،  ا فـــيـــه  وجـــبـــت  لـــمـــال  ا بــلــغــه  إذا  لـــذي  ا
ــا  فِــيــمَ ـــيْـــسَ  لَ وَ  ، بِـــلِ اإلِ ـــنَ  مِ ـــةٌ  قَ ـــدَ صَ دٍ  وْ ذَ ــسِ  ــمْ خَ ونَ  دُ ــا  ــيــمَ فِ ـــيْـــسَ  «لَ
ــــقٍ  سُ وْ أَ ـــةِ  ـــسَ ـــمْ خَ ونَ  دُ ـــا  فِـــيـــمَ ـــسَ  ـــيْ لَ وَ  ، ـــةٌ قَ ـــدَ صَ اقٍ  وَ أَ ـــسِ  ـــمْ خَ ونَ  دُ
لــنــصــاب  ا يــبــلــغ  لــم  إذا  لــمــال  ا أن  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا فــبــيــن   .(٢ ) « ـــةٌ قَ ـــدَ صَ

زكــاة. فــيــه  لــيــس  لــشــرعــي  ا
النبيملسو هيلع هللا ىلص:  لقول  ا،  شرعً غني  فهو  الشرعي  النصاب  ملك  ومن   
٣). فــكــل مــن أخــرج  )« ــمْ ئِــهِ ا ــرَ ــقَ فُ ــى  ــلَ دُّ عَ ــرَ تُ ــمْ وَ ــائِــهِ ِــيَ ــن غْ ــنْ أَ ــذُ مِ خَ ــؤْ «تُ

ــا. الــزكــاة بــعــد أن يــبــلــغ مــالــه الــنــصــاب فــهــو غــنــي شــرعً
يــتــعــلــق  ال  أي  الــمــلــك  اســتــقــرار  مــســتــقــرا، مــعــنــى  تــامــا  ــا  مــلــكً وقــولــه   
ومــن أمــثــلــة عــدم  بــه حــق الــغــيــر، بــحــيــث يــتــصــرف فــيــه كــمــا يــشــاء، 
الــمــكــاتــب  ألن  فــيــه؛  زكــاة  فــال  الــمــكــاتــب  مــال  الــمــلــك:  اســتــقــرار 

قــد يــنــصــرف عــن الــمــكــاتــبــة.
المغني (٧٢/٤).    (١)

سعيد  أبــي  حــديــث  مــن   ٩٧٩ بــرقــم  مسلم  وصحيح   ،١٤٤٧ بــرقــم  الــبــخــاري  صحيح    (٢)
الخدريگ. 

 .١٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٣٩٥ برقم  البخاري  صحيح  في  حديث  من  جزء    (٣)



٦٦
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــائــشــةڤ  لــحــديــث  الــمــال:  عــلــى  الــحــول  مــضــي   -٤
وعــلــى   .(١ )« لُ ـــوْ لْـــحَ ا ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ـــولَ  ـــحُ يَ ــى  ــتَّ حَ ـــالٍ  مَ فِـــي  ــــاةَ  كَ زَ قـــال: «الَ 
كالنقود  األرض  من  الخارج   سو فيما  العلم  أهل  أجمع  هذا 
األرض  مـــــن  لـــــخـــــارج  ا فــــأمــــا  لـــــتـــــجـــــارة،  ا وعــــــــروض  والــــمــــاشــــيــــة 
كــالــحــبــوب والــثــمــار والـــمـــعـــادن فــوجــوبــهــا فــيــهــا عــنــد وجـــودهـــا، 

 t  s  r  q  p  o  n  m﴿ :قال تعالى
 |  {  z  y  x  w  v  u
 ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ }
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حولهما  التجارة  وربح  الزكاة،  فيها  تجب  التي  البهائم  ونتاج   -٥
إذا  مــســتــقــل  حــول  عــلــيــهــمــا  يــأتــي  أن  يــشــتــرط  فــال  أصــلــهــمــا،  حــول 
بـــتـــدئ  كــــان أصـــلـــهـــمـــا قـــد بـــلـــغ الـــنـــصـــاب، فــــإن لـــم يـــكـــن كـــذلـــك ا
الــحــول مــن تــمــامــهــمــا الــنــصــاب، وكــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــبــعــث الــســعــاة 
يــســتــفــصــل  وال  والـــكـــبـــار،  الـــصـــغـــار  وفـــيـــهـــا  الـــمـــواشـــي  أهــــل  إلــــى 
رؤوســـهـــا،  مـــتـــى ولـــــدت؟ بـــل يــحــســبــونــهــا ويـــخـــرجـــونـــهـــا حـــســـب 
فـــمـــثـــالً رجــــل عـــنـــده أربـــعـــون شــــاة تـــجـــب فــيــهــا الــــزكــــاة، فـــولـــدت 
مــائــة  فــأصــبــحــت  أربـــعـــة،  ولـــدت  واحــــدة  إال  ثـــالثـــة،  واحــــدة  كـــل 
عــلــيــه  يــحــل  لــم  الــنــمــاء  أن  مــع  شــاتــان  فــفــيــهــا  وعــشــريــن،  ا  وواحـــدً

وهــكــذا. األصــل...  الــحــول، ولــكــنــه يــتــبــع 
الــغــلــيــل  إرواء  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  الــشــيــخ  وصــحــحــه   ،١٧٩٢ بــرقــم  مــاجــه  ابـــن  ســنــن    (١)

 .٧٨٧ (٢٥٤/٣) برقم 
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٦٧
أمــا ربــح الــتــجــارة فــال يــشــتــرط لــه تــمــام الــحــول؛ ألن الــمــســلــمــيــن 
فرع،  الربح  وألن  التجارة؛  ربح  يحذفوا  أن  دون  زكاتها  يخرجون 
ــا بــمــائــة  ــا اشــتــر أرضً والــفــرع يــتــبــع األصــل، مــثــالــه: لــو قــدرنــا شــخــصً
مائتين،  عن  فيزكي  مائتين،  تساوي  صارت  السنة  تمام  وقبل  ألف، 

األصل»(١). يتبع  ولكنه  الحول  عليه  يحل  لم  الربح  أن  مع 
لــعــام  قــبــضــه  إذا  زكــاتــه  يــخــرج  فــإنــه  مــعــســر،  عــلــى  ديــن  لــه  «ومـــن 
يزكيه  فإنه  باذل  مليء  على  دين  له  كان  وإن  الصحيح،  على  واحد 

كــل عــام.
كدور  فيه،  زكاة  فال  واالستعمال  نية  للقُ األموال  من  عد  أُ وما 
والـــدواب  والــســيــارات  وثــيــاب الــبــذلــة، وأثـــاث الــمــنــزل،  الــســكــنــى، 

الــمــعــدة لــلــركــوب واالســتــعــمــال.
عــد لــلــكــراء كــالــســيــارات والــدكــاكــيــن والــبــيــوت، فــال زكــاة  ومــا أُ
الـــنـــصـــاب  بـــلـــغـــت  إذا  أجــــرتــــه  فــــي  الــــزكــــاة  تـــجـــب  وإنــــمــــا  أصــــلــــه،  فــــي 

وحــال عــلــيــهــا الــحــول. أو بــضــمــهــا إلــى غــيــرهــا  بــنــفــســهــا 
ومـــــن وجــــبــــت عـــلـــيـــه الــــزكــــاة ثــــم مـــــات قـــبـــل إخــــراجــــهــــا، وجـــب 
ــهِ  الــلَّ ـــنُ  يْ ـــدَ إخــراجــهــا مــن تــركــتــه، فــال تــســقــط بــالــمــوت لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «فَ
مــن تــركــة الــمــيــت؛  أو غــيــره  الــوارث  ٢). فــيــخــرجــهــا  ــى»( ــضَ ــقْ يُ نْ  أَ ــقُّ  حَ أَ
للشيخ  الممتع  والشرح  الفوزان (٣٢٣/١-٣٢٤)،  صالح  للشيخ  الفقهي  الملخص    (١)

 .(١٩/٦) عثيمين۴  ابن 
له.  واللفظ   ١١٤٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٩٥٣ برقم  البخاري  صحيح    (٢)



٦٨
واجـــب فــال تــســقــط بــالــمــوت، وهــو ديــن فــي ذمــة الــمــيــت  ألنــهــا حــق 

.(١ إبــراؤه مــنــه»( يــجــب 
U„Ëefih

     
الــذهــب والــفــضــة وبــهــيــمــة األنــعــام وهــي: اإلبــل والــبــقــر والــغــنــم،   -١
والــعــســل،  والــركــاز  والــثــمــار،  كــالــحــبــوب  األرض  مــن  والــخــارج 

وفــي بــعــضــهــا خــالف، كــعــروض الــتــجــارة والــمــعــادن والــركــاز. 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الفوزان (٣٢٣/١-٣٢٤).  صالح  للشيخ  الفقهي  الملخص    (١)
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
الــعــروض: جــمــع عـــرض، وهــو مــا أعـــده الــمــســلــم لــلــتــجــارة مــن 
بــذلــك  وســمــي  الــزكــاة وأشــمــلــهــا،  أمــوال  أعــم  وهــو  كــان،  صــنــف  أي 
هـــذه  يـــريـــد  ال  الـــتـــاجـــر  فــــإن  يـــــزول،  ثـــم  يـــعـــرض  بـــل  يــســتــقــر،  ال  ألنــــه 

.(١ يــريــد ربــحــهــا مــن الــنــقــديــن( الــســلــعــة بــعــيــنــهــا، وإنــمــا 
تعالى:  قوله  التجارة  عروض  في  الزكاة  وجوب  على  والدليل 
p﴾ [التوبة:  ١٠٣]. وقوله   o  n  m  l  k  j﴿
 ﴾   k   j   i   h   g   f   e    d   c﴿ تـــعـــالـــى: 

 .[٢٤- ٢٥ [الــمــعــارج: 
بدخولها  أولى  فكانت  األموال،  أغلب  هي  التجارة  وعروض 

 g  f  e  d  c﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  اآليــــــــات،  عــــمــــوم  فــــي 
وزارة  إشراف  تحت  العلماء،  من  لمجموعة  والسنة  الكتاب  ضوء  في  الميسر  الفقه    (١)

ص١٢٩-١٣٠. اإلسالمية  الشؤون 





٧٠
بــتــفــســيــر  هـــنـــا  والـــكـــســـب  [الـــبـــقـــرة:  ٢٦٧]،   ﴾j  i  h

عــدد مــن الــســلــف هــو الــتــجــارة.
واســتــدل الــجــمــهــور كــذلــك عــلــى وجــوب زكــاة عــروض الــتــجــارة 
رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  بعثه  عــمــرگ  أن  صحيحه:  فــي  الــبــخــاري  رواه  بما 
ا، فقال: منع العباس وخالد وابن جميل، فقال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  مصدقً
هُ  تُدَ عْ أَ وَ ــهُ  اعَ رَ دْ أَ تَبَسَ  احْ دِ  قَ ا،  الِدً خَ ونَ  تَظْلِمُ مْ  إِنَّكُ فَ  : الِدٌ خَ ــا  مَّ أَ وَ  ...»
منه  طلبت  الزكاة  أن  على  ذلك  فدل  الحديث(١).   «... هِ اللَّ بِيلِ  سَ فِي 
جعلت  ا  عروضً تكون  أن  إال  فيها،  زكاة  ال  وهي  وأعتاده  دروعه  في 

اهللا. سبيل  في  احتبسها  وإنما  للتجارة، 
بــن  ســــمــــرة  أن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو  رواه  الــــــذي  الـــحـــديـــث  وأمــــــا 
ــخــرج الــزكــاة مــمــا نــعــده  جــنــدبگ قـــال: كــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــأمــرنــا أن نُ

الموضوع.  في  فيصالً  لكان  صح  ولو  ضعيف،  حديث  فهو  للبيع، 
األربـــعـــة وســائــر  قـــال شــيــخ اإلســـالم ابـــن تــيــمــيــة۴: «األئـــمـــة 
التجارة،  عروض  في  وجوبها  على  – متفقون  شذَّ  من  – إال  األمة 
– وهــو  ــا  مــتــربــصً كــان  وســواء  ا،  مــســافــرً أو  ــا  مــقــيــمً الــتــاجــر  كــان  ســواء 
ويــدخــرهــا إلــى وقــت ارتــفــاع  الــذي يــشــتــري الــتــجــارة وقــت رخــصــهــا 
كــانــت  ســـواء  الــحــوانــيــت،  فـــي  الـــذيـــن  كــالــتــجــار  ا  مـــديـــرً – أو  الــســعــر 
أو  فــاكــهــة،  أو  قــوت  مــن  ــا  طــعــامً أو  لــبــيــس  أو  جــديــد  مــن  ا  بــزً الــتــجــارة 

.١٤٦٨ (١)  برقم 
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ــا  نً حــيــوا أو  ونـــحـــوه،  كــالــفــخــار  آنــيــة  كــانــت  أو  ذلـــك،  غــيــر  أو  أدم.. 
غــيــر  أو  مـــعـــلـــوفـــة..  غـــنـــم  أو  حــمــيــر  أو  بـــغـــال  أو  خـــيـــل  أو  رقـــيـــق  مـــن 
ذلــك، فــالــتــجــارات هــي أغــلــب أمـــوال أهــل األمــصــار الــبــاطــنــة، كــمــا 

.(١ األمــوال الــظــاهــرة»( أن الــحــيــوانــات الــمــاشــيــة هــي أغــلــب 

UºÂÖçd;ÎÑ]qi’\;ôÂÖ¡;Î]—Ü;fqhÂ»
والــــوصــــيــــة،  لــــهــــديــــة،  ا وقـــــبـــــول  كـــــالـــــشـــــراء،  بـــفـــعـــلـــه  يـــمـــلـــكـــهـــا  أن   -١
ذلك  في  يدخل  فال  المكاسب،  وجوه  من  وغيرها  واإلجارة، 

ا. يــدخــل قــهــرً اإلرث ونــحــوه مــمــا 
أو  أقـــمـــشـــة  مـــن  بـــضـــائـــع  أو  عــــقــــارات،  وخـــلـــف  مـــورثـــه  مــــات  فـــلـــو   
ســـــيـــــارات، ونــــواهــــا هـــــذا الـــــــوارث لـــلـــتـــجـــارة فـــأبـــقـــاهـــا لــلــكــســب، 
الــمــلــك  أن  إذ  ال تــكــون لــلــتــجــارة؛ ألنــه مــلــكــهــا بــغــيــر فــعــلــه،  فــإنــهــا 
ا عـــلـــيـــه، فـــــإذا مــلــك  بــــــاإلرث قـــهـــري يـــدخـــل مـــلـــك اإلنــــســــان قــــهــــرً
فإنها  للتجارة  ملكه  حين  ونواها  بــإرث،  تجارة  عــروض  إنسان 

للتجارة. تكون  ال 
وهـــبـــه شــخــص ســـيـــارة فــقــبــلــهــا، ونــــو بــهــا الـــتـــجـــارة فــتــكــون  مــثــال: 

واخــتــيــاره. لــلــتــجــارة ألنــه مــلــكــهــا بــفــعــلــه 
األعمال  ألن  بها؛  التكسب  يقصد  بأن  التجارة  بنية  يملكها  أن   -٢

.(٤٥/٢٥) الفتاو   (١)
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لــــتــــجــــارة عـــمـــل، فـــوجـــب اقــــتــــران الـــنـــيـــة بــــه كـــســـائـــر  بـــالـــنـــيـــات، وا

األعــمــال.
مــثــالــه: اشـــتـــر رجـــل ســـيـــارة يــتــكــســب فــيــهــا، فــهــذه عـــروض تــجــارة 
 اشــتــر فــإن  الــشــراء،  حــيــن  ونــواهــا  ــا  نــصــابً بــلــغــت قــيــمــتــهــا  إذا 
زكاة؛  عــلــيــه  فــلــيــس  يــبــيــعــهــا  أن  له  بدا  ثم  لالستعمال،  سيارة 
يــكــون  أن  فــالبــد  الــتــجــارة،  يــقــصــد  لــم  إيــاهــا  مــلــكــه  حــيــن  ألنــه 

ــا لــلــتــجــارة مــن حــيــن مــلــكــه. نــاويً
ولــيــس  يــبــلــغ الــنــصــاب  ال  اشــتــر شــيــئًــا لــلــتــجــارة، ولــكــن  ولــو   
عــــنــــده مــــا يـــضـــمـــه إلــــيــــه فـــلـــيـــس عـــلـــيـــه زكــــــاة؛ ألنـــــه مــــن شـــرط 

وجــوب الــزكــاة بــلــوغ الــنــصــاب.
مـــســـألـــة: لـــو مــلــكــهــا بــفــعــلــه بــغــيــر نــيــة الـــتـــجـــارة ثـــم نـــواهـــا فــهــل تــصــيــر 

لــلــتــجــارة؟
أن  بـــدا لــــه    ثـــم  الـــركـــوب  فـــي  ســـيـــارة يــســتــعــمــلــهــا   اشـــتـــر لـــو  مـــثـــالـــه: 
تــم  إذا  الــــزكــــاة  تـــلـــزمـــه  فـــهـــذا  بــــه،  يــتــجــر  مــــال  رأس  يــجــعــلــهــا 

الــحــول مــن نــيــتــه.
فــال  يــبــيــعــهــا  أن  لــه  بـــدا  ثــم  يــســتــعــمــلــهــا  ســيــارة  عــنــده  كـــان  فـــإن   
لرغبته  ولكن  للتجارة،  ليس  هنا  بيعه  ألن  للتجارة؛  تكون 
ثم  عليها،  للبناء  اشتراها  أرض  عنده  كان  لو  ومثله  عنها، 
فــإنــهــا  لــلــبــيــع  وعــرضــهــا  ســـواهـــا،  ويــشــتــري  يــبــيــعــهــا  أن  لــه  بـــدا 
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نــيــة الــبــيــع هــنــا لــيــســت لــلــتــكــســب، بــل  ألن  ال تــكــون لــلــتــجــارة؛ 

لــرغــبــتــه عــنــهــا.

بـــهـــا،  يـــتـــجـــر  مــــال  رأس  يـــجـــعـــلـــهـــا  شـــخـــص  بـــيـــن  فــــرق  فـــهـــنـــاك   
أن  وأراد  عـــنـــه،  ورغـــــب  الــــشــــيء  هــــذا  عــــن  عــــدل  وشـــخـــص 
الــراجــح،  يــبــيــعــه، فــالــصــورة األولــى فــيــهــا الــزكــاة عــلــى الــقــول 

والــثــانــيــة ال زكــاة فــيــهــا.

إنـــســـان  عـــنـــد  كــــان  فـــلـــو  عـــيـــنـــهـــا،  ال  أي  ـــا:  نـــصـــابً قــيــمــتــهــا  تــبــلــغ  أن   -٣
عـــشـــر شـــيـــاه ســـائـــمـــة قـــد أعـــدهـــا لـــلـــتـــجـــارة، قــيــمــتــهــا ألــــف درهــــم، 
فــإن الــزكــاة تــجــب فــيــهــا، مــع أنــهــا لــم تــبــلــغ نــصــاب الــســائــمــة؛ ألن 

ــا. وقــد بــلــغــت نــصــابً الــمــعــتــبــر الــقــيــمــة، 

مــثــالــه: إنــســان عــنــده أربــعــون شــاة ســائــمــة، أعــدهــا لــلــتــجــارة قــيــمــتــهــا 
ــا. مــائــة درهــم، فــال زكــاة فــيــهــا؛ ألن الــقــيــمــة لــم تــبــلــغ نــصــابً

مــن  الــزكــاة  إخــراج  يــجــوز  فــال  عــيــنــهــا،  ال  أي  وقــولــه قــيــمــتــهــا،   
غير  التجارة  عروض  في  العين  ألن  للتجارة؛  عد  أُ ما  عين 
أحب  القيمة  ألن  القيمة؛  هو  منه  المخرج  فالمعتبر  ثابتة، 

ألهــل الــزكــاة غــالــبًــا.

الــخــمــســة  الــــشــــروط  إلـــــى  بــــاإلضــــافــــة  ثـــالثـــة  إذن  فــــالــــشــــروط   
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١)، فـــالـــثـــالثـــة شـــــروط خـــاصـــة، ومـــا  الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــــقــــدمــــت(

.(٢ تــقــدم شــروط عــامــة»(

م عــنــد تــمــام  «وأمــــا كــيــفــيــة إخــــراج زكــــاة الـــعـــروض، فــإنــهــا تـــقـــوَّ
األحظ  ذلك  في  ويراعى  الفضة،  أو  الذهب  النقدين  بأحد  الحول 
ـــا بـــأحـــد الــنــقــديــن،  فــــإذا قـــومـــت وبـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا نـــصـــابً  ،(٣ لـــلـــفـــقـــراء(
يــعــتــبــر  بل  به،  اشتريت  ما  يــعــتــبــر  وال  قيمتها،  من  العشر  ربع  أخرج 
للتاجر  بالنسبة  العدل  عين  هو  ألنه  الحول؛  تمام  عند  تساوي  ما 

وبــالــنــســبــة ألهــل الــزكــاة.

ويــجــب عــلــى الــمــســلــم االســتــقــصــاء والــتــدقــيــق ومــحــاســبــة نــفــســه 
لشريكه،  الشحيح  الشريك  كمحاسبة  العروض،  زكاة  إخراج  في 
لــــتــــجــــارة بـــأنـــواعـــهـــا،  ـــــــروض ا بـــــأن يـــحـــصـــي جـــمـــيـــع مــــا عــــنــــده مــــن عُ
، فــصــاحــب الــبــقــالــة مــثــالً يــحــصــي جــمــيــع مــا  ــا عـــادالً ويــقــومــهــا تــقــويــمً
فــي دكــانــه مــن أنــواع الــمــعــروضــات لــلــبــيــع مــن الــمــعــلــبــات وأصــنــاف 
والــســيــارات  الــبــضــائــع، وصــاحــب اآللــيــات وقــطــع الــغــيــار والــمــكــائــن 
األراضــــــــي  الــــمــــعــــروضــــة لـــلـــبـــيـــع يـــحـــصـــيـــهـــا ويــــقــــومــــهــــا، وصـــــاحـــــب 

لهذه. السابقة  الكلمة  راجع   (١)
الممتع  والشرح  بتصرف،  ص(١٧٤-١٧٥)  والسنة  الكتاب  ضوء  في  الميسر  الفقه    (٢)

.(١٤٠/٦-١٤٨) عثيمين۴  ابن  للشيخ 
وهو  العلماء،  كبار  وهيئة  اإلسالمي  الفقهي  المجمع  من   الفتاو صــدرت  وبذلك    (٣)

.١٨٨١ برقم  الدائمة (٢٥٤/٩)  اللجنة   فتاو انظر  الدائمة،  اللجنة  اختيار 
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والــعــمــارات الــمــعــروضــة لــلــبــيــع يــقــومــهــا بــمــا تــســاوي.

أمـــا الـــعـــمـــارات والـــبـــيـــوت والـــســـيـــارات الـــمـــعـــدة لـــإليـــجـــار، فــال 
زكــاة فــي ذواتــهــا، وإنــمــا تــجــب الــزكــاة فــيــمــا تــحــصــل عــلــيــه صــاحــبــهــا 

إذا حــال عــلــيــه الــحــول. مــن إجــارتــهــا 
لــــبــــيــــوت الـــمـــعـــدة لـــلـــســـكـــنـــى والــــســــيــــارات الـــمـــعـــدة لـــلـــركـــوب  وا
الـــدكـــان  وأثـــــاث  الـــمـــنـــزل  أثــــاث  وكـــذلـــك  فـــيـــهـــا،  زكــــاة  ال  والـــحـــاجـــة 
العطار،  وقوارير  والموازين  والمكاييل  كاألذرع  التاجر:  وآالت 

.(١ كــل هــذه األشــيــاء ال زكــاة فــيــهــا؛ ألنــهــا ال تــبــاع لــلــتــجــارة»(
UƒÊîÊ⁄’]d;ÏŒ÷¬i⁄’\;◊]â⁄’\;ó¬d;Ö—Ç»

الـــمـــســـألـــة األولـــــــى: هــــل الـــتـــقـــويـــم عـــنـــد الــــحــــول يـــكـــون بـــاعـــتـــبـــار 
الــجــمــلــة  بــاعــتــبــار  يــخــتــلــف  الــثــمــن  ألن  الــتــفــريــق؛  بــاعــتــبــار  أو  الــجــمــلــة 

عــن الــتــفــريــق؟
وإن  الــجــمــلــة،  فــبــاعــتــبــار  بــالــجــمــلــة  يــبــيــع  مــمــن  كــان  إن  الــجــواب: 
فــيــعــتــبــر  بــهــمــا  يــبــيــع  كــان  وإن  الــتــفــريــق،  فــبــاعــتــبــار  بــالــتــفــريــق  يــبــيــع  كــان 

ــا. األكــثــر بــيــعً
أو  أثــــمــــان  مــــن  بـــنـــصـــاب  ــــا  عــــرضً  اشــــتــــر إن  لـــثـــانـــيـــة:  ا الـــمـــســـألـــة 
واألثـــمـــان جــمــع ثــمــن، وســمــيــت بــذلــك  عـــروض بــنــى عــلــى حـــولـــه، 

الفوزان (٣٤٧/١-٣٤٨). صالح  للشيخ  الفقهي  الملخص    (١)



٧٦
ألنــهــا ثــمــن األشــيــاء وهــي الــذهــب والــفــضــة.

مـــثـــالـــه: رجـــل عـــنـــده ألـــف ريــــال مــلــكــهــا فـــي رمـــضـــان، وفـــي شــعــبــان 
ـــا، فــجــاء رمـــضـــان، فــيــزكــي  مـــن الــســنــة الــثــانــيــة اشـــتـــر عـــرضً
فــي  األثــــمــــان  زكـــــاة  عـــلـــى  بـــنـــيـــت  الــــعــــروض  ألن  الــــعــــروض؛ 

الــحــول.
أي  عــروض،  ــا بــنــصــاب مــن  عــرضً  اشــتــر ــا لــو  أيــضً وكــذلــك   

بــدل عــرض. ــا  عــرضً
١)، وفــــي أثـــنـــاء الـــحـــول أبـــدلـــهـــا بــســيــارة  مـــثـــالـــه: رجــــل عـــنـــده ســــيــــارة(
ألن الــمــقــصــود  األولــى؛  حــول  فــيــبــنــي عــلــى  أخــر لــلــتــجــارة، 
السيارة  يشتر  ولم  ا،  مقصودً ليس  العينين  واختالف  القيمة 

الــثــانــيــة لــيــســتــعــمــلــهــا، ولــكــن يــريــدهــا لــلــتــجــارة.
أو  اإلبـــل  مــثــل  ســائــمــة  ــا  عــرضً  اشــتــر إذا  هــل  الــثــالــثــة:  الــمــســألــة 

أو الــغــنــم يــبــنــي عــلــى الــحــول؟ الــبــقــر 
مــثــالــه: رجـــل عــنــده أربــعــون شـــاة ســائــمــة مــلــكــهــا فــي رمــضــان، وفــي 
فيبتدئ  للتجارة،  أرادها  كسيارة  ا  عروضً بها   اشتر محرم 
فــال  وواجبًا،  ا  ونصابً ا  قصدً الختالفهما  محرم  من  الحول 
االختالف،  هذا  أجل  من  اآلخر  عــلــى  الــنــصــابــيــن  أحد  يــبــنــي 

(١)  أي أعدها للتجارة .

٧٦Òâbvn€a @ûÎä« @Òb◊ã



٧٧
والـــعـــكـــس كـــذلـــك، كــمــا لـــو كـــان عـــنـــده عــــروض مــلــكــهــا فــي 
رمــضــان ثــم اشــتــر بــهــا ســائــمــة فــي مــحــرم، فــال يــبــنــي عــلــى 

حــول الــعــروض، لــمــا ذكــرنــا فــي الــمــســألــة األولــى.
دراهــــم مــلــكــهــا فـــي رمـــضـــان، وفـــي مــحــرم اشـــتـــر بــهــا  مـــثـــال: عــنــده 
فـــإذا جــاء الــمــحــرم  ســائــمــة، فــال يــبــنــي عــلــى حــول الــدراهــم، 

مــن الــســنــة الــثــانــيــة وجــبــت عــلــيــه الــزكــاة، وذلــك لــالخــتــالف.
إخــراج الــقــيــمــة مــن الــزكــاة. الــرابــعــة:  الــمــســألــة 

نــص  فــيــمــا  إال  الــقــيــمــة  إخـــراج  يــجــوز  ال  أنـــه  الــعــلــمــاء  أكــثــر   يـــر
عــشــرون  أو  شـــاتـــان  اإلبــــل،  زكــــاة  فـــي  الـــحـــيـــوان  وهـــو  الـــشـــرع  عــلــيــه 
ســواء  حــاجــة،  أو  لــمــصــلــحــة  كــان  إذا  يــجــوز  أنــه  والــصــحــيــح  ــا،  درهــمً

.(١ األرض»( أو فــي الــخــارج مــن  فــي بــهــيــمــة األنــعــام، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(١٤٤/٦-١٤٨) المستقنع  زاد  على  الممتع  الشرح   (١)



٧٨
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«»

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
أن  گ  هـــــريـــــرة  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
»، قـــالـــوا: يـــا رســـول  ـــاتِ ـــقَ ـــوبِ الـــمُ ـــعَ  ـــبْ الـــسَّ ـــوا  ِـــبُ ـــن ـــتَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «اجْ
ــتِــي  لَّ ا ــسِ  لــنَّــفْ ا ـــلُ  ـــتْ قَ وَ  ، ـــرُ ـــحْ الـــسِّ وَ  ، ــهِ ـالــلَّ بـِ كُ  ـــرْ قـــال: «الـــشِّ هـــن،  ومـــا  اهللا 
مَ  وْ يَ لِّي  التَّوَ وَ  ، اليَتِيمِ الِ  مَ لُ  كْ أَ وَ بَا،  الرِّ لُ  كْ أَ وَ  ، قِّ بِالحَ إِالَّ  هُ  اللَّ مَ  رَّ حَ

.(١ )« تِ ــافِــالَ الــغَ ــنَــاتِ  مِ ــؤْ الــمُ ــنَــاتِ  ــصَ ــحْ الــمُ فُ  ــذْ قَ ، وَ ــفِ حْ الــزَّ
ــمــيــت  سُ الـــمـــهـــلـــب:  قــــال  الـــمـــهـــلـــكـــات،  أي  الـــمـــوبـــقـــات:  قــــولــــه: 
بـــذلـــك ألنـــهـــا ســبــب إلهــــالك مــرتــكــبــهــا، وقــــال ابـــن حـــجـــر: الــمــوبــقــة 
ـــا:  خــــر، وقـــال أيـــضً هـــي الــكــبــيــرة كــمــا جـــاء تــفــســيــرهــا فـــي أحـــاديـــث أُ
حــدٌّ  فــيــه  شــرع  أو  الــعــذاب،  أو  بــالــلــعــن  عــلــيــه  تــوعــد  مــا  كــل  والــكــبــيــرة 

.(٢ فــهــو كــبــيــرة؛ وهــو الــمــعــتــمــد(
.٨٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٨٥٧ برقم  البخاري  صحيح    (١)

(٢)  فتح الباري (١٨١/١٢).





٨٠
أو  كـــتـــاب  بــنــص  عــلــيــه  أطـــلـــق  ذنـــب  كـــل  الـــقـــرطـــبـــي۴:  وقــــال 
الــعــقــاب،  بــشــدة  فــيــه  أخــبــر  أو  عــظــيــم،  أو  كــبــيــرة،  أنــه  إجــمــاع  أو  ســنــة 

.(١ أو شــدد الــنــكــيــر عــلــيــه؛ فــهــو كــبــيــرة( أو عــلــق عــلــيــه الــحــد، 

;Uباهللاباهللا;‘Öç’\;U„’ÊÕ

الــشــرك يــنــقــســم إلــى قــســمــيــن، شــرك أكــبــر، وشـــرك أصــغــر، فــأمــا 
ئــــــرة اإلســــــالم،  لــــــذي يــــخــــرج صـــاحـــبـــه مــــن دا الــــشــــرك األكــــبــــر فـــهـــو ا
مــنــه  يتب  لم  إذا  الجنة  عــلــيــه  ويحرم  النار،  في  الخلود  له  ويوجب 
لــغــيــر  العبادات  من  عبادة  صرف  األكبر  الشرك  ومن  عليه،  ومات 
تــعــالــى:  قــال  الــذبــح،  أو  الــخــوف،  أو  الــنــذر،  أو  الــدعــاء،  مــثــل  اهللا، 
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الــمــلــة،  مــن  صــاحــبــه  يــخــرج  ال  الـــذي  فــهــو  األصــغــر:  الــشــرك  أمــا 
ولـــكـــنـــه يـــنـــقـــص مــــن تــــوحــــيــــده، وهـــــو وســـيـــلـــة إلـــــى الــــشــــرك األكــــبــــر، 

ويــنــقــســم إلــى قــســمــيــن: شــرك ظــاهــر، وشــرك خــفــي.
واألقــــوال الـــظـــاهـــرة، أمــا  الـــظـــاهـــر: فــهــو يــخــتــص بـــاألعـــمـــال  أمـــا 
وشئت،  اهللا  شاء  ما  وقول  اهللا،  بغير  الحلف  مثل  الظاهرة  األلفاظ 
العين،  من  ا  خوفً التمائم  تعليق  مثل  جدا،  كثيرة  فهي  األفعال  أما 

بتصرف. مسلم (٢٨٤/١)  شرح  تلخيص  في  أشكل  لما  المفهم    (١)

٨٠Cpb‘iÏΩa @…jé€a @aÏj‰nuaD @ZsÌÜy @Ääë



٨١
اعــتــقــاده  مــع  هــذا  دفــعــه،  أو  الــبــالء  لــرفــع  الــخــيــط  أو  الــحــلــقــة  لــبــس  أو 
تــرفــع  أو  تــدفــع  أنــهــا  اعــتــقــد  فـــإن  دفـــعـــه،  أو  الـــبـــالء  لــرفــع  ســبــب  أنــهــا 

فــهــذا شــرك أكــبــر. الــبــالء بــنــفــســهــا 
حديث  من  صحيحه  في  خزيمة  ابن   رو خفي:  شرك  الثاني: 
كَ  رْ شِ وَ مْ  اكُ يَّ إِ النَّاسُ  ا  هَ يُّ «أَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  لبيدگ  بن  محمود 
ــومُ  ــقُ : «يَ ــالَ ؟ قَ ائِــرِ ــرَ كُ الــسَّ ــرْ ــا شِ مَ وَ  ! ــهِ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ ــوا:  ــالُ »، قَ ئِــرِ ا ــرَ الــسَّ
 ، لَيْهِ إِ النَّاسِ  نَظَرِ  نْ  مِ   يَرَ ا  لِمَ ا  دً اهِ جَ هُ  تَ الَ صَ نُ  يِّ يُزَ فَ لِّي  يُصَ فَ لُ  جُ الرَّ

.(١ )« ئِــرِ ا ــرَ الــسَّ كُ  ــرْ شِ لِــكَ  ــذَ فَ
عمله للَّه،  أن  يظهر  صاحبه  ألن  خفيا  ا  شركً الرياء  مي  سُ وإنما 

وزيــن صــالتــه ألجــلــه. أو شــركــه فــيــه،  وقــد قــصــد بــه غــيــره 

U‡]¡Ê›;Öuâ’\;UÖuâ’\;U„’ÊÕ»
ومــعــاونــتــهــم،  الــشــيــاطــيــن  بــمــســاعــدة  يـــكـــون  نـــوع  األول:  لـــنـــوع  ا
وهذا  ونحوها،  العقد  في  بالنفث  يكون  الذي  وهو  أعظمه،  وهو 
ردته،  أجل  ومن  ألذيته  ا  دفعً قتله  ويجب  يكفر  فاعله  أن  أي  كفر، 
ــرض أنــه تــاب فــإنــنــا نــقــتــلــه، ألنــه كــمــا جــاء فــي الــحــديــث:  فُ حــتــى لــو 

.(٢ )« ــيْــفِ بِــالــسَّ ــةٌ  بَ ــرْ ضَ ــرِ  ــاحِ الــسَّ ــدُّ  «حَ
(١)  صحيح ابن خزيمة (٦٧/٢) برقم ٩٣٧ ، وحسنه الشيخ األلباني۴: في صحيح 

.٣١ برقم  والترهيب (١١٩/١)  الترغيب 
=(٢)  ســنــن الــتــرمــذي بــرقــم ١٤٦٠، قــال الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز ابــن بــاز :۴ الــحــديــث عند 



٨٢
ولـــمـــا ثـــبـــت فـــي مــســنــد اإلمـــــام أحـــمـــد عـــن بـــجـــالـــة بـــن عـــبـــدة عــن 
كل  يقتلوا  أن  األجناد  أمراء  إلى  كتب  أنه  الخطابگ:  بن  عمر 
ــتــقــى شــرهــم، قـــال بــجــالــة: فــقــتــلــنــا  يُ وجـــدوا مــن الــســحــرة، حــتــى  مــن 

.(١ ثــالث ســواحــر(
عــن  نـــزع  الـــرجـــل  أن  عــلــى  الــقــويــة  الــقــرائــن  تــقــوم  أن  إال  ــهــم  الــلَّ
يــقــول  أن  مــجــرد  أمـــا  تــوبــتــه،  ــقــبــل  تُ فــهــنــا  ـــا،  نـــصـــوحً تــوبــة  وتـــاب  هـــذا 

ــقــبــل تــوبــتــه. تــبــت ولــم تــظــهــر قــرائــن، فــإنــه ال تُ
وهــــذا أهـــون  لـــثـــانـــي: ســـحـــر يـــكـــون بــــاألدويــــة الـــمـــركـــبـــة،  ا لـــنـــوع  ا
هـــذا  ألن  يــكــفــر  ال  أنــــه  الـــعـــلـــمـــاء  مـــن  كــثــيــر  قــــال  ولـــهـــذا  األول،  مـــن 
من  النوعين  وكال  كان،  عدوان  بأي  الغير  على  يعتدي  الذي  مثل 

دون الــكــفــر. األول كــبــيــرة وكــفــر، والــثــانــي كــبــيــرة  كــبــائــر الــذنــوب، 
Un’]m’\;\É·;Gœu’]d;ˆb اهللاهللا;;‹Öt;Èi’\;äfi’\;◊iÕÂ;U„’ÊÕ

المعصومة،  بالنفس  عنها  اهللا  رحمهم  العلماء  يعبر  التي  وهي 
ــه الــبــجــلــي،  أهــل الــعــلــم ضــعــيــف، والــصــحــيــح أنــه مــوقــوف عــلــى جــنــدب بــن عــبــد الــلَّ
ضربه  الساحر  حد  قال:  الذي  وهو  األزدي،  كعب  بن  جندب  هو  راويه  أن  وقيل 
بــالــســيــف، ولــكــن مــثــل هـــذا لـــه حــكــم الـــرفـــع، ألنـــه اليـــقـــال مـــن جــهــة الــــرأي فــلــو أن 
الــصــحــابــي عــنــده عــلــم لــمــا جــزم بــهــذه الــجــمــلــة الــعــظــيــمــة. بــرنــامــج نــور عــلــى الــدرب 

 .(۴ باز  ابن  الشيخ  (موقع 
على  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،١٦٥٧ برقم   (١٩٦/٣) أحمد  اإلمــام  مسند    (١)
شــــرط الـــبـــخـــاري، وأصـــلـــه فـــي صــحــيــح الـــبـــخـــاري دون قــصــة الـــســـواحـــر، قــــال الــشــيــخ 

الدرب. على  نور  برنامج  الرفع،  حكم  له  باز۴:  ابن  عبدالعزيز 

٨٢Cpb‘iÏΩa @…jé€a @aÏj‰nuaD @ZsÌÜy @Ääë
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٨٣
والــذمــي، والــمــعــاهــد، والــمــســتــأمــن.  وهــم أربــعــة أجــنــاس: الــمــســلــم، 

  h   g   f    e   d   c﴿ تــعــالــى:  قـــال 
  r   q      p   o   n   m   l    k   j   i
صــح  كــمــا  الــمــعــاهــد  قــتــل  بـــذلـــك  ويــلــتــحــق   ،[٩٣ [الـــنـــســـاء:   ﴾   s
ــا  ــهَ يــحَ رِ إِنَّ  وَ  ، ـــنَّـــةِ لْـــجَ ا ـــةَ  ـــحَ ئِ ا رَ حْ  ــــرَ يَ ـــمْ  لَ ا  ـــدً ـــاهَ ـــعَ مُ ـــتَـــلَ  قَ نْ  الحديث:« مَ
الــتــي  الـــنـــفـــوس  هـــي  هــــذه   (١ ) . ــــا» ــــامً عَ ــــيــــنَ  ــــعِ بَ رْ أَ ةِ  ــــيــــرَ ــــسِ مَ ـــــنْ  مِ ـــد  ـــيُـــوجَ لَ
فــالــمــســلــم  بــالــســبــب،  إال  يــعــنــي  بــالــحــق،  إال  قــتــلــهــا  تــعــالــى  اهللا  حرم 
مــا  أو  زانــيًــا،  ثــيــبًــا  يــكــون  أو  غــيــره،  يــقــتــل  أن  مــثــل  بــســبــب،  قــتــلــه  يــجــوز 

أشــبــه ذلــك.
مــســعــودگ  بن  اهللا  عــبــد  حديث  من  ومــســلــم  البخاري   رو
ـــهَ  لَ إِ الَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ ــشْ يَ  ، ـــلِـــمٍ ـــسْ مُ ئٍ  ـــرِ مْ ا مُ  دَ ـــلُّ  ـــحِ يَ «الَ  قـــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن 
نِـــي،  ا لـــزَّ ا ـــيِّـــبُ  لـــثَّ ا  : ثٍ ــــالَ ثَ   ـــدَ حْ بِـــإِ الَّ  إِ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ــــولُ  سُ رَ ــــي  نِّ أَ وَ ـــهُ  لـــلَّ ا الَّ  إِ

.(٢ ) « ــةِ ــاعَ ــمَ ــجَ لِــلْ قُ  ــارِ ــفَ ــمُ لْ ا ِــهِ  يــن لِــدِ كُ  ــارِ لــتَّ ا وَ  ، ــسِ ــفْ لــنَّ بِــا ــسُ  ــفْ لــنَّ ا وَ
U€ËiË’\;ÿ]Ÿ;◊—^;U„’ÊÕ

الــيــتــيــم هــو الـــذي مــات أبـــوه قــبــل بــلــوغــه، وإنــمــا كــان أكــل مــالــه 
أشــد مــن غــيــره ألنــه يــتــيــم، فــهــو مــحــل الــرحــمــة والــعــطــف والــحــنــان.

وســبــب تــعــظــيــم أكــل مــال الــيــتــيــم مــن وجــهــيــن:

عمروک. بن  اللَّه  عبد  حديث  من   ٦٩١٤ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.١٦٧٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٨٠٩ برقم  البخاري  صحيح    (٢)



٨٤
هــذا  صـــار  مـــالـــه،  أكـــل  عــلــى  أحـــد  تـــجـــرأ  إذا  أنـــه  األول:  الـــوجـــه 
ــا لــلــرحــمــة  أعـــظـــم مـــمـــا لـــو تـــجـــرأ عـــلـــى أكــــل مــــال مـــن لـــيـــس مــســتــحــقً

كــرحــمــة الــيــتــيــم.
الناس  فيتغافله  عنه  يدافع  من  له  ليس  اليتيم  أن  الثاني:  الوجه 

وربــمــا حــمــلــهــم الــطــمــع عــلــى أكــل مــالــه.
أو  مــال الــيــتــيــم بــأكــل،  إتــالف  الــمــراد  مــال الــيــتــيــم،  وقــولــه: أكــل 
أو غــيــر ذلــك، لــكــنــهملسو هيلع هللا ىلص عــبــر بــاألكــل ألنــه أغــلــب  إفــســاد  أو  إحــراق، 
الــذنــوب،  كــبــائــر  مــن  مــالــه  أكــل  كــان  إذا  يــقــال:  أو  االنــتــفــاع،  وجـــوه 

الــذي ال مــنــفــعــة فــيــه مــن بــاب أولــى. فــإتــالفــه 
U]dÖ’\;◊—^Â;U„’ÊÕÂ

فــي  زيــــادة  أو  تــفــاضــل  الـــشـــرع  وفـــي  الـــزيـــادة،  الــلــغــة  فـــي  والـــربـــا 
الربوية،  األموال  هي  األشياء  وهذه  زيادتها،  من  الشرع  منع  أشياء 
أن  الـــخـــدريگ  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ـــرُ  ـــمْ لـــتَّ ا ، وَ ـــةِ ـــضَّ ـــفِ ـــالْ بِ ــــةُ  ــــضَّ ــــفِ لْ ا ، وَ ــــبِ هَ بِــــالــــذَّ ــــبُ  هَ لــــذَّ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «ا
ــالً  ــثْ ـــحِ  مِ ـــلْ ـــمِ بِـــالْ ـــحُ  ـــلْ ـــمِ لْ ا ، وَ ــيــرِ ــعِ ــالــشَّ بِ ــيــرُ  ــعِ الــشَّ ، وَ ـــرِّ ـــبُ بِـــالْ ـــرُّ  ـــبُ لْ ا ، وَ ــرِ ـالــتَّــمْ بـِ

.(١ بَــى»( رْ ــدْ أَ ــقَ فَ ادَ  ــتَــزَ اسْ وْ  ادَ أَ ــنْ زَ ــمَ فَ  ، اءٍ ــوَ بِــسَ اءٌ  ــوَ سَ  ، ــثْــلٍ بِــمِ
فإذا  نسيئة،  وربا  فضل،  ربا  قسمان:  العلماء  يقول  كما  والربا 

.١٥٨٧ برقم  مسلم  صحيح    (١)

٨٤Cpb‘iÏΩa @…jé€a @aÏj‰nuaD @ZsÌÜy @Ääë
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الــتــســاوي  حــصــل  وإذا  فــضــل،  ربــا  فــهــو  الــزيــادة  مــع  الــتــقــابــض  حــصــل 
مــع تــأخــيــر قــبــض مــا يــجــب قــبــضــه فــي مــحــل الــعــقــد فــهــو ربـــا نــســيــئــة.
قــال ابــن دقــيــق الــعــيــد: وهــو مــجــرب لــســوء الــخــاتــمــة. نــعــوذ بــاهللا مــن 

ذلــك.

UÀtá’\;‹ÊÁ;È’Êi’\Â;U„’ÊÕ

  ¬   «   ª   ©﴿ تعالى:  لقوله  الذنوب  كبائر  من  هو 
   ¹   ¸   ¶μ´   ³   ²   ±   °    ¯   ®
  Ä    Ã   Â    Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º
-١٥ [األنــــفــــال:   ﴾Ì   Ë   Ê   É È   Ç   Æ   Å

عـــمـــوم  خـــصـــص  قــــد  لـــكـــريـــم  ا لــــقــــرآن  ا فـــيـــكـــون  هـــــذا  وعـــلـــى   .[١٦  
 ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ بـــــقـــــولـــــه:  لـــــحـــــديـــــث  ا
 « فِ حْ الزَّ مَ  وْ يَ لِّي  لتَّوَ ا «وَ قــولــهملسو هيلع هللا ىلص  مــن  فــيــســتــثــنــى   ،[١٦ [األنفال:   

فــئــة. إلــى  ا  تــحــيــزً أو  لــقــتــال،  ــا  تــحــرفً كــان  مــا 

U√d]â’\;\É·;Gk]fiŸı⁄’\;k˜…]∆’\;k]fiëu⁄’\;ÃÉÕÂ;U„’ÊÕ

والـــقـــذف يــعــنــي الـــرمـــي بــالــزنــا، والــمــحــصــنــات هـــن الــعــفــيــفــات، 
ضــد الــكــافــرات،  والــغــافــالت الــبــعــيــدات عــمــا رمــيــن بــه، الــمــؤمــنــات 
وقـــيـــل الــمــحــصــنــات الـــحـــرائـــر، والـــغـــافـــالت الـــعـــفـــائـــف، واليــخــتــص 
الحافظ  ذكره  كما  باإلجماع،  كذلك  البكر  حكم  بل  بالمتزوجات 



٨٦
.(١ أو لــواط( والــمــراد رمــيــهــن بــزنــا  فــي الــفــتــح، 

وهــــل مـــثـــل ذلــــك قــــذف الــــرجــــل الـــمـــحـــصـــن الـــغـــافـــل الـــمـــؤمـــن؟ 
بــخــالف  كــثــيــر  قــذفــهــن  ألن  الــنــســاء  ذكـــر  لــكــن  مــثــلــه،  نــعــم  الـــجـــواب: 

 .(٣ )(٢ الــرجــال»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  فتح الباري (١٢-١٨١).
بتصرف.  (٢٨٣/١-٢٨٧) ۴ عثيمين  ابن  للشيخ  مسلم  صحيح  شرح    (٢)

محمد  بن  اللَّه  عبد  بن  سليمان  للشيخ  التوحيد  كتاب  شرح  في  الحميد  العزيز  تيسير    (٣)
.٣٨٩-٣٩٠ ابن عبد الوهاب ص 

٨٦Cpb‘iÏΩa @…jé€a @aÏj‰nuaD @ZsÌÜy @Ääë
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
فــيــهــا  ورغب  لــشــرع  ا لــيــهــا  إ دعــا  لــتــي  ا األعــمــال  أفــضــل  مــن  فــإن 
تــعــالــى:  قــال  لــعــبــاده،  اهللا  مــواهــب  أعــظــم  مــن  فــهــو  لــخــلــق،  ا حــســن 
لـــى:  تـــعـــا وقــــــال   ،[٤ لــــقــــلــــم:   [ا  ﴾o   n   m      l   k﴿

.[٨٣ لــبــقــرة:   º﴾ [ا  ¹  ¸  ﴿
المروءة،  مثل  الفاضلة،  األخالق  الناس،  بأخالق  والمقصود 
والــصــدق، والــوفــاء، والــكــرم، والــشــجــاعــة.. وغــيــرهــا مــن  والــحــيــاء، 

األخــالق الــكــريــمــة الــتــي دعــا إلــيــهــا اإلســالم ورغــب فــيــهــا.
فــمــنــهــم  األخــالق،  هــذه  فــي  الــنــاس يــتــفــاوتــون  أن  فــمــن الــمــعــلــوم 
ومــنــهــم  مـــنـــهـــا،  الـــعـــلـــيـــا  الـــمـــرتـــبـــة  فـــي  جــعــلــه  بــــأن  عــلــيــه  اهللا  أنـــعـــم  مـــن 
مـــن قــصــر عـــن ذلـــك إلـــى أدنــــى الـــمـــراتـــب، ومـــا بــيــن ذلـــك درجـــات 
وهـــذا الــتــفــاوت فـــي الـــدرجـــات هـــو الـــمـــراد، وهـــو مــعــنــى  مــتــفــاوتــة، 

الــمــســاحــة الــمــقــصــود فــي عــنــوان هــذه الــكــلــمــة، ولــي هــنــا وقــفــات:





٨٨
UÌ’Â¯\;ÏÕÊ’\

المرء  نال  كلما  أنه  أحد  من  فيه  خالف  ال  الذي  عليه  المتفق  من 
الـــدرجـــة الــعــلــيــا مــن هـــذه األخــــالق كـــان أفــضــل مــمــن دونـــه بــال شــك، 
وعــلــيــه فـــإن الــســعــي فـــي تــحــصــيــلــهــا وبــــذل الــجــهــد فـــي الــحــصــول إلــى 

. وعقالً ا  شرعً مطلوب  أمر  منها  العليا  المراتب 
 ،[٢٦ ¶﴾ [الــمــطــفــفــيــن:   μ  ´  ³  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
§  ¨  ©  ª  »   ﴾ [الواقعة:  وقال ک: ﴿¦  
 ﴾ A @  ?  >  =  <  ;  ﴿ تعالى:  وقال   ،[١٠- ١١

 .[١٤٥ [األعراف: 
حديث  من  الكبير  في  الطبراني   رو كما  ألصحابه  وقالملسو هيلع هللا ىلص 
ــا،  ــهَ افَ ــرَ شْ وأَ ـــورِ  مُ ُ األْ ــيَ  ــالِ ــعَ مَ ــبُّ  ــحِ يُ الــلــهَ  ک: «إِنَّ  عــلــي  بــن  الــحــســن 

 .(١ ــا» أي: الــحــقــيــر الــردي مــنــهــا( ــهَ ــفَ ــاسِ ــفَ سَ هُ  ــرَ ــكْ يَ وَ
fh\Ö⁄’\;Ì÷¡^;Ì’b;ÿÊêÊ’\;fl“⁄Á;◊·;UÏË›]m’\;ÏÕÊ’\

الــجــواب: نــعــم، يــنــال ذلــك بــالــمــجــاهــدة وشــحــذ الــهــمــة مــن بــعــد 
ـــنْ  مَ قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ســبــحــانــه،  بــه  واالســتــعــانــة  اهللا،  مــن  الــتــوفــيــق  طــلــب 
ــا  ــمَ نَّ إِ ،وَ ــمِ ــلُّ ـالــتَّــعَ بـِ ـــمُ  ـــلْ ـــعِ لْ ـــا ا ـــمَ نَّ ٢)، وقــــالملسو هيلع هللا ىلص: «إِ )« ـــهُ لـــلَّ هُ ا ـــرْ ـــبِّ ـــصَ يُ ــبَّــرْ  ــتَــصَ يَ
الــصــحــيــحــة  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،٢٨٩٤ بــــرقــــم   (١٣١/٣ )   (١)

.١٨٩٠ ٣٨٤/١) بــرقــم  )
(٢)  جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٦٤٧٠، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٣ من 

٨٨êb‰€a @÷˝Åc @ø@ÚybéΩa

=
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ـــرَّ  الـــشَّ قَّ  ــــوَ ــــتَ يَ ــــــنْ  مَ ، وَ ــــهُ ــــطَ ــــعْ يُ ــــرَ  ــــيْ ــــخَ لْ ـــرَّ ا ـــتَـــحَ يَ ــــــنْ  مَ ، وَ ـــمِ ـــلُّ ـــحَ ـــالـــتَّ بِ ــــمُ  ــــلْ ــــحِ لْ ا

.(١ ...» الــحــديــث( ــهُ ــوقَ يُ

ســمــاهــم  مـــنـــهـــم  جـــمـــاعـــة  ورســـلـــه  ئـــه  نـــبـــيـــا أ مـــن  اهللا  اخـــتـــار  وقــــد 
نـــبـــيـــه  مــــــر  وأ تــــب،  لــــمــــرا ا عــــلــــى  أ لـــبـــلـــوغـــهـــم  وذلــــــك  لـــــعـــــزم،  ا أولــــــي 
فـــقـــال  مـــنـــهـــم،  لـــيـــكـــون  تـــبـــهـــم  مـــرا بـــلـــوغ  فـــي  يـــجـــتـــهـــد  أن  مـــحـــمـــدملسو هيلع هللا ىلص 
[األحــــقــــاف:   ﴾  Â   Á   À   ¿    ¾     ½   ¼﴿ ک: 
فـــضـــلـــهـــم  أ صـــــارملسو هيلع هللا ىلص  حـــتـــى  ربــــه  بــــه  مـــــره  أ مــــا  فـــعـــلملسو هيلع هللا ىلص  وقــــد   .[٣٥

اهللا. عــلــى  وأكــرمــهــم  وســيــدهــم 

طالب  أبي  إلى  أتت  ا  قريشً أن  الكبير  تاريخه  في  البخاري   رو
نادينا،  في  يؤذينا  محمد  أرأيت  طالب،  أبا  يا  فقالت:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عم 
ـــــا، فـــقـــال: يـــا عــقــيــل ائــتــنــي بــمــحــمــد،  وفــــي مــســجــدنــا، فــانــهــه عـــن أذان
فــذهــبــت فــأتــيــتــه بـــه، فــقــال: يــا ابـــن أخـــي! إن بــنــي عــمــك زعــمــوا أنــك 
فلحظ  قــال:  ذلــك،  عــن  فــانــتــه  مــســجــدهــم،  وفــي  نــاديــهــم،  فــي  تــؤذيــهــم 
ببصره  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  فحلق  رواية:  وفي   – ببصره  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
أَن  لَى  عَ م  نكُ مِ لِكَ  ذَ دَّ  رُ أَ نْ  أَ لَى  عَ رَ  دَ قْ بِأَ ا  نَ أَ ا  «مَ – فقال:  السماء  إلى 
واهللا  طالب:  أبو  فقال  قال:  الشمس–»  –يعني  ةً  علَ شُ ا  نهَ مِ تُشعِلُوا 

الخدريگ. سعيد  أبي  حديث 
السلسلة  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،(١٢٧/٩) بغداد  تاريخ  في  الخطيب    (١)

هريرةگ. أبي  حديث  من   ٣٤٢ برقم  الصحيحة 

=



٩٠
فارجعوا(١). قط  أخي  ابن  كذبنا  ما 

حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  وأحــمــد  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو
في  قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الحكم  بن  ومروان  مخرمةگ  بن  المسور 
مْ  يْهِ لَ عَ ا  اذَ مَ  ، بُ رْ الْحَ مْ  تْهُ لَ كَ أَ دْ  لَقَ يْشٍ  رَ قُ حَ  يْ وَ ا  «يَ الحديبية:  صلح 
وا،  ادُ رَ أَ ي  الَّذِ انَ  كَ ابُونِي  صَ أَ إِنْ  فَ ؟  النَّاسِ ائِرِ  سَ يْنَ  بَ وَ يْنِي  بَ ا  وْ لَّ خَ لَوْ 
لَمْ  إِنْ  وَ  ، ونَ افِرُ وَ مْ  هُ وَ اإلسالم  فِي  لُوا  خَ دَ مْ  يْهِ لَ عَ هُ  اللَّ نِي  رَ هَ ظْ أَ إِنْ  وَ
الُ  زَ أَ ال  ــي  نِّ إِ ــهِ  الــلَّ وَ ــشٌ  يْ ــرَ قُ ــنُّ  ــظُ تَ ا  ــاذَ ــمَ فَ ةٌ  ــوَّ قُ ــمْ  بِــهِ وَ ــوا  ــلُ ــاتَ قَ  (٢ ) ــوا  ــلُ ــعَ ــفْ يَ
دَ  ــرِ ــنْــفَ تَ وْ  أَ ــهُ  لَ ــهُ  الــلَّ هُ  ــرَ ــهِ ــظْ يُ ــتَّــى  حَ ــهُ  لَ ــهُ  الــلَّ ــنِــي  ــثَ ــعَ بَ ي  ــذِ الَّ ــى  ــلَ عَ ــمْ  هُ ــدُ ــاهِ جَ أُ

.(٤ )(٣ )« ــةُ ــالِــفَ الــسَّ هِ  ــذِ هَ

UÏ⁄÷“’\;‰É·;flŸ;]‚Ë÷¡;ÿÊëu’\;Ä\Ö⁄’\;Å\Ê’\;ó¬d;UÏm’]m’\;ÏÕÊ’\

شـــحـــذ الـــهـــمـــم لـــلـــوصـــول إلـــى أعـــلـــى الـــمـــراتـــب والــــدرجــــات فــي   -١
 Å  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــحـــمـــيـــدة،  والـــصـــفـــات  الـــكـــريـــمـــة  األخــــــالق 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

.[١٠ ﴾ [الــحــديــد:  Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×  Ö  Õ  Ô

.٩٢ برقم  الصحيحة  السلسلة  في  األلباني۴  وحسنه   ،٢٣٠ برقم   (٥١/٧)  (١)
(٢)  أي مــا دخــلــوا فــي اإلســـالم عــنــد غلبتي عــلــى ســائــر الــعــرب، بــل اخــتــاروا الــقــتــال على 

اإلسالم. دخول 
أموت. أو  والمراد:  العنق،  صفحة  السالفة:    (٣)

بــرقــم  أحــمــد (٢١٢/٣١)  اإلمـــام  ومــســنــد   ،٢٧٣١-٢٧٣٢ بــرقــم  الــبــخــاري  صــحــيــح    (٤)
له. واللفظ  حسن،  إسناده  محققوه:  وقال   ،١٨٩١٠

٩٠êb‰€a @÷˝Åc @ø@ÚybéΩa



٩١
قــال الــمــتــنــبــي:

ــا ــئً ــيْ ــــوبِ الــــنّــــاسِ شَ ــــيُ لــــم أرَ فـــي عُ ـــامِ وَ ـــمَ يـــــنَ عـــلـــى الـــتّ ـــقـــصِ الـــــقـــــادِرِ ـــنَ كـــنـــقـــص الـــــقـــــادريـــــن عـــلـــى الـــتـــمـــامكَ
ا: أيضً وقال 

ومِ ـــــــــرُ مَ فٍ  ــــــــــرَ شَ فـــــي  تَ  ـــــــرْ غـــــــامَ ـــــجـــــومِإذا  الـــــنّ دونَ  بــــمــــا  ــــــعْ  ــــــقــــــنَ تَ ــــــــال  فَ
ـــيـــرٍ ـــقِ ــــــــرٍ حَ تِ فــــي أمْ ــــــوْ ــــمُ الــــــمَ ــــعْ ــظــيــمِفــــطَ ـــــــرٍ عَ تِ فــــي أمْ ـــــوْ ـــمِ الـــــمَ ـــعْ كـــطَ

مـــن  الــــمــــقــــامــــات  وأرفـــــــع  الـــــدرجـــــات  أعــــلــــى  إلـــــى  لـــــوصـــــول  ا أن   -٢
األخـــــــالق الـــكـــريـــمـــة والــــصــــفــــات الـــحـــمـــيـــدة يـــحـــتـــاج إلـــــى صــبــر 

 r  q  p﴿ تــعــالــى:  قـــال  وبــــذل،  وتــضــحــيــة  ومــجــاهــدة 
وفــي  y﴾ [الــعــنــكــبــوت:  ٦٩].   x  w  v  u t  s
قـــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن 

.(١ )« اتِ ــوَ ــهَ بِــالــشَّ لــنَّــارُ  ا ــتِ  ــفَّ حُ ، وَ هِ ــارِ ــكَ بِــالْــمَ ــنَّــةُ  ــتِ الْــجَ ــفَّ «حُ
أنــسگ  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو الــبــخــاري   
يا  فقال:  بدر،  قتال  عن  النضرگ  بن  أنس  عمي  «غاب  قال: 
اهللا  لئن  المشركين،  قاتلت  قتال  أول  عن  غبت  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
يــوم  كــان  فــلــمــا  أصــنــع،  مــا  اهللا  لــيــريــن  الــمــشــركــيــن  قــتــال  أشــهــدنــي 
ــهــم إنــي أعــتــذر إلــيــك مــمــا  الــلَّ أحــد وانــكــشــف الــمــســلــمــون، قــال: 
هــؤالء  صــنــع  مــمــا  إلــيــك  – وأبــرأ  أصــحــابــه  – يــعــنــي  هــؤالء  صــنــع 
مــعــاذگ  بــن  ســعــد  فــاســتــقــبــلــه  تــقــدم  – ثــم  الــمــشــركــيــن  – يــعــنــي 

له. واللفظ   ٢٨٢٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٤٨٧ برقم  البخاري  صحيح    (١)



٩٢
أجــد ريــحــهــا  إنــي  الــنــضــر  ورب  الــجــنــة  مــعــاذ!  ابــن  ســعــد  يــا  فــقــال: 
مــا  اهللا  رســـــول  يــــا  اســـتـــطـــعـــت  فـــمـــا  ســـعـــد:  قـــــال  أحـــــد،  دون  مــــن 
ــا وثــمــانــيــن ضــربــة بــالــســيــف،  صــنــع، قــال أنـــس: فــوجــدنــا بــه بــضــعً
وقــد مــثــل بــه  ووجــدنــاه قــد قــتــل  أو رمــيــة بــســهــم،  بــرمــح،  أو طــعــنــة 
 نر كنا  أنس:  قال  ببنانه،  أخته  إال  أحد  عرفه  فما  المشركون 

 "  !  ﴿ أشـــبـــاهـــه:  وفـــي  فــيــه  نــزلــت  اآليـــة  هـــذه  أن  نــظــن  أو 
.(١ )«[٢٣ ﴾ [األحــزاب:  ) (  '  &  %  $  #

فــه قــدر  مـــد مــســاحــتــه مـــن هـــذه األخــــالق يــعــرِّ مــعــرفــة اإلنـــســـان   -٣
الــمــكــان  فــي  يــضــعــهــا  أن  اســتــطــاع  نــفــســه  قـــدر  عـــرف  ومـــن  نــفــســه، 

الــالئــق بــهــا.
يــخــتــار  أن  الــمــرء  يــســتــطــيــع  الــنــاس  أخــالق  فــي  الــمــســاحــة  بــمــعــرفــة   -٤
مــن يــصــاحــب ومــن يــجــالــس ومــن يــشــارك، ســواء كــان ذلــك مــع 
كـــالـــزواج  بـــبـــعـــض،  بــعــضــهــم  اآلخـــريـــن  ربــــط  حــــال  فـــي  أو  نــفــســه 
ونــحــوه، ويــكــون مــا قــدره فــي هــذه األمــور أقــرب إلــى الــصــواب 

وأنــجــح لــلــحــاجــة وأســلــم لــلــعــافــيــة .
UÏ¬d\Ö’\;ÏÕÊ’\

ويعظم  إليها  الحاجة  تشتد  الناس  أخالق  في  المساحة  معرفة 
االنــتــفــاع بــهــا فــي أحــوال كــثــيــرة، مــنــهــا:

.١٩٠٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٨٠٥ برقم  البخاري  صحيح    (١)

٩٢êb‰€a @÷˝Åc @ø@ÚybéΩa



٩٣
الــــزواج، فــمــن األمــــور الــتــي يــتــوقــع بــمــعــرفــتــهــا تــآلــف الــزوجــيــن   -١
فــإذا كــانــت الــمــســاحــة  مــعــرفــة الــمــســاحــة فــي أخــالق كــل مــنــهــمــا، 
بــيــنــهــمــا،  يــؤدم  أن   أحــر فــذلــك  مــتــقــاربــة  مــنــهــمــا  كــل  أخــالق  فــي 
الفقهاء  أجاز  ولهذا  ا،  كبيرً بينهما  التفاوت  كان  إذا  ما  بخالف 
للمرأة  يجوز  المثال  سبيل  فعلى  المسألة.  بهذه  تتعلق  شروطًا 
الينقلها  أن  زوجها  على  تشترط  أن  حارة  بالد  في  تعيش  التي 
إلــى  يــنــقــلــهــا  ال  أن  الــحــاضــرة  فـــي  تــعــيــش  ومـــن  بــــاردة،  بـــالد  إلـــى 

الــبــاديــة وكــذلــك الــعــكــس.
أن  وذلــك  الــزوجــيــن،  ويــنــصــح الــنــاصــحــون بــتــحــري الــتــآلــف بــيــن   
يــكــون فــي طــبــيــعــة كــل مــنــهــمــا ومــا نــشــأ عــلــيــه مــن عـــادات تــقــارب 

أو عــدمــهــا. خــصــال الــتــنــافــر  شــديــد، فــذلــك أدعــى إلــى تــقــلــيــل 
كثروا  أو  قلوا  أشخاص  بإدارة  كلف  من  وكل  والوزير  األمير   -٢
فــإن مــعــرفــتــه بــقــدر الــمــســاحــات فــي أخــالقــهــم يــجــعــلــه أقــدر عــلــى 
لمعرفته  فإنه  الجيدة؛  النتائج  حصول  وبالتالي  اإلدارة،  حسم 
ذلــك يــضــم الــشــبــيــه إلــى الــشــبــيــه ويــخــتــار لــكــل مــهــمــة مــن تــتــحــدد 
فــــإذا كـــانـــت الــمــهــنــة  فـــيـــهـــا وجـــهـــتـــهـــم وتـــتـــكـــامـــل فـــيـــهـــا قـــدراتـــهـــم. 
تــحــتــاج إلــى الــشــجــاعــة فــإنــه اليــخــتــار إلــى الــمــجــمــوعــة الــمــكــلــفــة 
وإن  الــشــجــعــان،  مــن  أفــرادهــا  جــمــيــع  كــان  وإن  ــا،  جــبــانً ا  قــائــدً بــهــا 
لــــتــــروي فـــإنـــه اليـــحـــتـــاج لــقــيــادتــهــا  كـــانـــت تـــحـــتـــاج إلــــى الـــتـــأنـــي وا

وقــس عــلــى ذلــك. ــا،  وإن كــان شــجــاعً ا  رجــالً مــتــهــورً



٩٤
الــرفــقــة والــصــحــبــة والــمــجــالــســة، فــإنــه اليـــؤذن فــيــهــا بــوجــود مــن   -٣
الــتــأثــيــر،  قــوي  نــفــســه  فــي  وهــو  ســيــئــة،  أو  ضــيــقــة  أخــالق  لــه  كــانــت 

وضــرر كــبــيــر. يــنــتــج عــن ذلــك فــســاد  فــإنــه 
فــال  اهللا  يــتــقــي  أن  الــمــســلــم  عــلــى  ولــكــن  اآلخـــريـــن:  مــع  الــتــعــامــل   -٤
فــإن  لــنــفــســه،  يــحــب  مــا  ألخــيــه  يــحــب  وأن  يــرضــيــه،  مــا  إال  يــعــمــل 
مــا  شــخــص  أخـــالق  فــي  الــمــســاحــات  مــقــدار  عــرف  إذا  الــشــخــص 
وفــي  يــريــد،  مــا  عــلــى  مــنــه  يــحــصــل  يــســيــر  تــصــرف  أو  بــكــلــمــة  فــإنــه 
دعوني  قال:  كنانة  من  رجالً  قريش  أرسلت  لما  الحديبية  صلح 
قــال  ملسو هيلع هللا ىلص وأصــحــابــه  عــلــى الــنــبــي  فــلــمــا أشــرف  ائــتــه،  آتــيــه فــقــالــوا: 
 ، نَ ـــدْ لـــبُ ا ـــونَ  ـــمُ ـــظِّ ـــعَ يُ مٍ  ــــوْ قَ ـــنْ  مِ ــــوَ  هُ وَ  ، نٌ ــــالَ فُ ا  ــــذَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «هَ رســـول 
 َأ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــبُّــونَ ــلَ يُ الــنَّــاسُ  ــهُ  ــلَ ــبَ ــقْ ــتَ اسْ وَ  ، ــهُ لَ ــثَــتْ  ــعِ ــبُ فَ  ،« ــهُ لَ ــا  ــثُــوهَ ــعَ ــابْ فَ
 . بَيْتِ الْ نْ  عَ وا  دُّ يُصَ نْ  أَ ءِ  الَ ؤُ لِهَ نْبَغِي  يَ ا  مَ هِ  اللَّ انَ  بْحَ سُ  : الَ قَ لِكَ  ذَ
تْ  رَ عِ شْ أُ وَ تْ  لِّدَ قُ دْ  قَ نَ  بُدْ الْ يْتُ  أَ رَ قال:  ابِهِ  حَ صْ أَ لَى  إِ عَ  جَ رَ ا  لَمَّ فَ

 .(١ ) ــبَــيْــتِ لْ ــنْ ا وا عَ ــدُّ ــصَ يُ نْ   أَ رَ ــا أَ ــمَ فَ
قـــال بــعــضــهــم: مـــا مـــال أحـــد بـــهـــواه إلـــى شـــيء فـــكـــاده عـــدوه مــن   

إال تــمــكــن مــنــه. قــبــل ذلــك الــشــيء 
األخطاء  لديه  فتقل  النجاح  له  يحصل  نفسه  الشخص  حدود  في   -٥
(١)  جـــزء مــن حــديــث الــمــســور بــن مــخــرمــة ومـــروان بــن الــحــكــم فــي صــحــيــح الــبــخــاري 

.٢٧٣١-٢٧٣٢ برقم 

٩٤êb‰€a @÷˝Åc @ø@ÚybéΩa



٩٥
الــتــي يــأســف عــلــيــهــا الســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــاآلخــريــن، فــعــلــى 
بالد  إلى  آخر  معه  يصطحب  أن  شخص  أراد  لو  المثال:  سبيل 
تــكــون  حــيــث  إال  الــصــاحــب  بــهــذا  اليــنــتــفــع  فــإنــه  الــبــرودة  شــديــدة 
احتاج  ولو  واسعة،  الشديد  البرد  تحمل  في  لديه  المساحات 
الــشــريــك  بــهــذا  يــنــتــفــع  لــن  فــإنــه  شـــاق  عــمــل  فــي  آخـــر  يــشــاركــه  أن 
غــيــر  واســعــة  الــنــفــس  وطـــول  الــصــبــر  مــســاحــات  يــكــون  بــحــيــث  إال 

ومــحــدودة. ضــيــقــة 
المساحات  مقدار  يعرف  أن  عليه  يجب  نفسه  الشخص  أن  بل   -٦
الــتــي يــمــلــكــهــا فــي أخــالقــه، حــتــى يــضــع نــفــســه فــي الــمــكــان الــالئــق 
يــصــعــب  قـــد  مـــضـــائـــق  فـــي  نـــفـــســـه  أوقـــــع  ذلــــك  جـــهـــل  إن  فـــإنـــه  بــــه، 
يــقــول  وهـــو  ملسو هيلع هللا ىلص  الــحــكــيــم  تــوجــيــه  إلـــى  واســـمـــع  مــنــهــا.  خـــروجـــه 
ــيَــنَّ  لَّ ــوَ تَ وال   ، ــنَــيْــنِ ثْ ا ــى  ــلَ عَ نَّ  ــرَ مَّ ــأَ تَ الَ  ــا،  ــيــفً ــعِ ضَ اكَ  رَ أَ ــي  نِّ ذر: «إِ ألبــي 

.(١ )« ــتِــيــمٍ يَ ــالَ  مَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

١٨٢٦من حديث أبي ذر گ. (١)  رواه مسلم برقم 



٩٦



٩٧



ملسو هيلع هللا ىلص

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
فــهــذه بــعــض وصــايــا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ألصــحــابــه، وهــي وصــايــا عــظــيــمــة 

ونــافــعــة:
   ¢   ¡ ے     ~   }   |  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
  ª   ©     ¨   §   ¦   ¥   ¤   £
مبني  ألصحابه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وصايا  واختالف  [التوبة:   ١٢٨].   ﴾«

منهم. واحد  كل  يناسب  وما  أصحابه،  بأحوال  علمهملسو هيلع هللا ىلص  على 
ذر  وصــايــا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص الــكــريــم لــلــصــحــابــيــيــن الــجــلــيــلــيــن أبــي  ومــن 
يِّئَةَ  السَّ بِعِ  تْ أَ وَ  ، نْتَ كُ ا  يْثُمَ حَ هِ  اللَّ «اتَّقِ  قال:  أنه  جبلک  بن  ومعاذ 

 .(١ )« ــنٍ ــسَ ــقٍ حَ ــلُ بِــخُ الــنَّــاسَ  ــالِــقِ  خَ ــا، وَ ــهَ ــحُ ــمْ تَ ــنَــةَ  ــسَ الــحَ
قــال:  ذرگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   رو

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:   ،٢٠٠٢ برقم  الترمذي  سنن    (١)





٩٨
 ، ــمْ ــنْــهُ ــوِّ مِ نُ الــدُّ وَ  ، ــاكِــيــنِ ــسَ ــمَ ــبِّ الْ نِــي بِــحُ ــرَ مَ أمــرنــي خــلــيــلــيملسو هيلع هللا ىلص بــســبــع: أَ
قِــي،  ــوْ فَ ــوَ  هُ ــنْ  مَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــظُ نْ أَ الَ  وَ ونِــي،  دُ ــوَ  هُ ــنْ  مَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــظُ نْ أَ نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ أَ وَ
ا  ــدً حَ أَ لَ  ــأَ سْ أَ الَ  نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ أَ وَ  ، تْ ـــرَ بَ دْ أَ نْ  إِ وَ ــمَ  حِ الــرَّ ــلَ  صِ أَ نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ أَ وَ
افَ  خَ أَ الَ  نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ وَ را،  مُ انَ  كَ نْ  إِ وَ قِّ  بِالْحَ قُولَ  أَ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ وَ يْئًا،  شَ
إِالَّ  ةَ  وَّ قُ الَ  وَ لَ  وْ حَ الَ   : لِ وْ قَ نْ  مِ ثِرَ  كْ أُ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ وَ  ، ئِمٍ الَ ةَ  مَ وْ لَ اللهِ  فِي 

.(١ ) شِ ــرْ ــعَ ــتَ الْ ــحْ ــنْــزٍ تَ ــنْ كَ ــنَّ مِ ــهُ نَّ ــإِ فَ  ، بِــالــلــهِ

ذرگ قــال:  حــديــث أبــي  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمــام   ورو
ــهُ  نَّ ــإِ فَ ــا،  ــهَ ــتَ قَ ــرَ مَ ـــثِـــرَ  كْ أُ نْ  أَ ا  رً ـــدْ قِ ــتُ  ــخْ ــبَ طَ ا  ذَ إِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  أوصــانــي 

.(٢ ) انِ ــيــرَ ــجِ ــعُ لِــلْ سَ وْ أَ

أن  جــبــلگ  بــن  مــعــاذ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ورو
ـــهِ  لـــلَّ ا ، وَ ـــكَ ـــبُّ ُحِ ـــي ألَ نِّ إِ ـــهِ  لـــلَّ ا ، وَ ـــاذُ ـــعَ ـــا مُ أخـــذ بــيــده وقـــال: «يَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
ةٍ  ــالَ صَ ــلِّ  كُ ـــرِ  بُ دُ فِــي  ــنَّ  عَ ــدَ تَ الَ  ــاذُ  ــعَ مُ ــا  يَ ــيــكَ  وصِ أُ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــكَ ــبُّ ُحِ ألَ ــي  نِّ إِ

 .(٣ )« تِــكَ ــبَــادَ ــنِ عِ ــسْ حُ ، وَ كَ ــرِ ــكْ شُ ، وَ كَ ــرِ كْ ــلَــى ذِ ــنِّــي عَ عِ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ  : ــولُ ــقُ تَ

الــمــعــجــم  فــي  والــطــبــرانــي  الــزهــد  كــتــابــه  فــي  أحــمــد  اإلمــام   ورو
إلى  بعثه  لما  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ:  جبل  بن  معاذ  حديث  من  الكبير 
 ، ــتَ ــتَــطَــعْ اسْ ــا  مَ ــهِ  ــهِالــلَّ الــلَّ   ــوَ بِــتَــقْ ــيْــكَ  ــلَ الــيــمــن قــال: أوصــنــي، قــالملسو هيلع هللا ىلص : «عَ

صحيح. حديث  وقال محققوه:   ، ٢١٤١٥ (١)  (٣٢٧/٣٥) برقم 
مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،  ٢١٣٨١ برقم   (٣٠٥/٣٥)  (٢)

ص١١٤. الطيب  الكلم  في  األلباني  الشيخ  وصححه   ،١٥٢٢ برقم    (٣)

٩٨Èibzï˛ a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص@ @bÌbïÎ @ú»i



٩٩
ــئــة  ــيِّ سَ ــلــتَ  ــمِ عَ وإذا   ، ـــرٍ ـــجَ حَ وَ ـــرٍ  ـــجَ شَ ـــلِّ  كُ ـــنْـــدَ  عِ ــــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهَ  لـــلَّ ا ــــر  كُ اذْ وَ

 .(١ )« نِــيَــةِ ــالَ بِــالْــعَ نِــيَــةِ  ــالَ لْــعَ ا ــرِّ وَ بِــالــسِّ ــرِّ  الــسِّ ؛  ــةً بَ ــوْ تَ ــا  هَ ــنْــدَ ثْ عَ ــدِ حْ ــأَ فَ

مـــن  مــــســــنــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  رواه  مــــــا  لـــــنـــــبـــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا يــــــا  وصــــــا ومـــــــن 
إن  وقـــال:  بــكــى،  ســلــمــانگ  احــتــضــر  لــمــا  قـــال:  الــحــســن  حــديــث 
يــكــون  أن  لــيــنــا  إ عــهــد  مـــا  فــتــركــنــا  ا  عـــهـــدً لــيــنــا  إ عــهــد  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول 
تــرك  فــيــمــا  نــظــرنــا  ثــم  قـــال:  لـــراكـــب،  ا كـــزاد  لــدنــيــا  ا مــن  أحــدنــا  بــلــغــة 
وثـــالثـــون  بــضــعــة  أو  ـــا،  درهـــمً وعـــشـــرون  بــضــعــة  تـــرك  مـــا  قــيــمــة  فـــإذا 

 .(٢ ــا»( درهــمً

قـــال:  هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
وركعتي  شهر،  كل  من  أيام  ثالثة  صيام  بثالث:  خليلي  «أوصاني 

 .(٣ الــضــحــى، وأن أوتــر قــبــل أن أنــام»(

هــريــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   ورو
اهللا  رســـول  يــا  فــقــال:  ا  ســفــرً يــريــد  إلـــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  رجـــل  قـــال: «جـــاء 
 ،« فٍ ــرَ ــلِّ شَ كُ ــى  ــلَ ــبِــيــرِ عَ الــتَّــكْ ، وَ ــهِ الــلَّ   ــوَ بِــتَــقْ ــيــكَ  وصِ أوصــنــي، قــال: «أُ
نْ  ــــوّ هَ وَ ضَ  َرْ األْ ـــهُ  لَ وِ  ازْ ــمّ  ــهُ لــلّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ا قـــال  الــرجــل  ولـــى  فــلــمــا 
وحسنه   ،٣٣١ برقم   (١٥٩/٢) الطبراني  ومعجم  ص٢٦،  الزهد  كتاب  في  أحمد    (١)

.٣٣٢٠ برقم  الصحيحة (٩٤٦/٧)  السلسلة  في  كما  األلباني۴  الشيخ 
صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،٢٣٧١١ برقم   (١١٥/٣٩)  (٢)

.٧٢١ برقم  مسلم  وصحيح   ،١١٧٨ برقم  البخاري  صحيح    (٣)



١٠٠
 .(١ ــرَ »( ــفَ الــسّ ــيْــهِ  ــلَ عَ

رجل  عن  تميمة  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   ورو
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  شهدت  قال:  أو  اهللاملسو هيلع هللا ىلص -  رسول  أنه أتى  من قومه: 
 ،« مْ عَ وأتاه رجل فقال: أنت رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟ أنت محمد؟ فقال: «نَ
رٌّ  ضُ بِكَ  انَ  كَ ا  إِذَ نْ  مَ  ، هُ دَ حْ وَ هِ  اللَّ إِلَى  و  عُ دْ قال: «أَ فإالم تدعو؟  قال: 
 ، لَكَ بَتَ  نْ أَ هُ  تَ وْ عَ دَ فَ نَةٍ  سَ امُ  عَ ابَكَ  صَ أَ ا  إِذَ نْ  مَ وَ  ، نْكَ عَ هُ  فَ شَ كَ هُ  تَ وْ عَ دَ فَ
»، قــال:  ــيْــكَ ــلَ دَّ عَ ــهُ رَ تَ ــوْ عَ ــدَ فَ ــتَ  ــلْ ــلَ ــأَضْ فَ  ، ــرٍ ــفْ ضٍ قَ رْ فِــي أَ ــنْــتَ  كُ ا  ــنْ إِذَ مَ وَ
ــبَّــنَّ  ــسُ فــأســلــم الــرجــل، ثــم قــال: أوصــنــي يــا رســول اهللا، قــال لــه: «الَ تَ
ا وال  » شــك الــحــكــم - قــال: فــمــا ســبــبــت بــعــيــرً ـــداً حَ »- أو قــال: «أَ ــئــاً ــيْ شَ
ــوْ  لَ وَ وفِ  ــرُ ــعْ ــمَ الْ فِــي  ــدْ  هَ ــزْ تَ الَ  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص - «وَ أوصــانــي  مــنــذ  شــاة 
ــاءِ  نَ كَ فِــي إِ لْــوِ ــنْ دَ غْ مِ ـــرِ فْ أَ ، وَ ــهُ ــمُ ــلِّ ــكَ ــتَ تُ نْ أَ ــيــكَ وَ خِ ــكَ إِلَــى أَ ــهِ جْ ــطِ وَ بِــبَــسْ
اكَ  إِيَّ وَ بَيْنِ  عْ الْكَ إِلَى  فَ يْتَ  بَ أَ إِنْ  فَ اقِ  السَّ فِ  نِصْ إِلَى  رْ  زِ اتَّ وَ قِي  تَسْ سْ الْمُ

.(٢)« ةَ يلَ خِ الْمَ بُّ  يُحِ الَ  هُ  اللَّ وَ  ، ةِ يلَ خِ الْمَ نَ  مِ ا  هَ إِنَّ فَ ارِ  زَ اإلِ بَالَ  إِسْ وَ
شــعــب  فـــي  والـــبـــيـــهـــقـــي  الـــزهـــد  كـــتـــابـــه  فـــي  أحـــمـــد  اإلمـــــام   ورو
رســول  يــا  قــال:  رجــالً  أن  گ  زيــد  بــن  ســعــيــد  حــديــث  مــن  اإليــمــان 
ــتَــحــيِــيَ  ــسْ تَ ــا  ــمَ كَ  ، ــهِ الــلَّ ــنَ  مَ ــتَــحــيِــيَ  ــسْ تَ نْ  أَ ــيــكَ  صِ وْ قــال: «أُ أوصــنــي،  اهللا 

.(٣ )« ــكَ مِ قــوْ ــنْ  ــالِــحِ مِ الــصَّ جــلِ  الــرَّ ــنْ  مِ
حسن. إسناده  محققوه:  وقال   ،٨٣١٠ برقم   (٦٢/١٤)  (١)

صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،١٦٦١٦ برقم   (١٦٣/٢٧-١٦٤)  (٢)
 ،٧٧٣٨ بــرقــم  لــلــبــيــهــقــي (١٤٥/٦-١٤٦)  والــشــعــب  ص٤٦،  أحــمــد  لــإلمــام  الــزهــد    (٣)

١٠٠Èibzï˛ a€‰=ملسو هيلع هللا ىلص@ @bÌbïÎ @ú»i

=



١٠١
ســمــع  أنـــه  رجـــل:  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   ورو
قــال:  أوصــنــي،  اهللا  رســول  يــا  قــلــت:  قــال:  الــهــجــيــمــيگ  ا  جــرمــوزً

.(١ ــا»( ــانً ــونَ لَــعَّ ــكُ تَ نْ الَ  ــيــكَ أَ صِ وْ «أُ
بـــن  لــــــبــــــراء  ا حـــــديـــــث  مــــــن  مــــســــنــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  اإلمــــــــــام   ورو
يقول:  مضجعه  أخذ  إذا  رجالً  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أوصى  قال:  گ  عازب 
ــتُ  ضْ ــوَّ فَ ، وَ ــي إلَــيْــكَ ــهِ جْ ـــتُ وَ ـــهْ جَّ وَ ، وَ ــي إلَــيْــكَ ــسِ ــفْ نَ ــتُ  ــمْ ــلَ سْ ــمَّ أَ ــهُ «الــلَّ
ــأَ  ــجَ ــلْ مَ ال   ، ــيْــكَ إلَ ــةً  ــبَ هْ رَ ــةً وَ ــبَ غْ رَ  ، ــيْــكَ إلَ ي  ــرِ ــهْ ظَ تُ  ــأْ لْــجَ أَ ، وَ ــيْــكَ إلَ ي  ــرِ مْ أَ
ــكَ  ــبِــيِّ ــنَ بِ وَ  ، ـــتَ لْ ـــزَ نْ أَ ي  ـــذِ لَّ ا ــابِــكَ  ــتَ بــكِ ــنْــتُ  آمَ  ، ـــيْـــكَ إلَ إالَّ  ــنْــكَ  مِ ــا  ــجَ ــنْ مَ الَ  وَ

.(٢ )« ةِ ــطْــرَ الــفِ عــلَــى  ــاتَ  ــاتَ مَ فــإنْ مَ  ، ــتَ ــلْ سَ رْ ي أَ الَّــذِ
أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صــحــيــحــه  في  البخاري   ورو
ا،  ارً ــرَ مِ دَ  دَّ ــرَ فَ  ،« ــبْ ــضَ ــغْ تَ قــال: «الَ  أوصــنــي،  لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  قــال  رجــالً 

.(٣ )« ــبْ ــضَ ــغْ تَ : «الَ  ــالَ قَ
طــلــحــة  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
؟  ملسو هيلع هللا ىلص  الـــنـــبـــيُّ آوصـــــى  أوفــــــىگ:  أبــــي  بــــنَ  اهللاِ  عـــبـــدَ  ســـألـــتُ  قـــــال: 
ولم  بها  مروا  أُ  ، الوصيةُ الناسِ  على  تب  كُ كيف   : فقلتُ ال،  فقال: 

.٧٤١ برقم  الصحيحة (٣٧٦/٢)  السلسلة  في  األلباني۴  وصححه 
٢٠٦٧٨، وقال محققوه: إسناده قوي. (١)  (٢٧٨/٣٤) برقم 

الشيخين  شــرط  على  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،١٨٦٥٤ بــرقــم   (٦٠٤/٣٠)   (٢)
.١٦٣٤ ٥٠٢٢ وصحيح مسلم برقم  وأصله في الصحيحين. صحيح البخاري برقم 

.٦١١٦ برقم   (٣)

=



١٠٢
.(١ ــهِ ( الــلَّ ــى بِــكِــتَــابِ  صَ أوْ ؟ قــال:  يــوصِ

 ، هِ اللَّ   بِتَقْوَ مْ  يكُ «أُوصِ فقال:  ا  جميعً أصحابه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ووصى 
ي  ــدِ ــعْ ــمْ بَ ــكُ ــنْ ــشْ مِ ــعِ ــنْ يَ ــهُ مَ نَّ ــإِ ــيــا، فَ ــشِ ــبَ ا حَ ــدً ــبْ إِنْ عَ ، وَ ــةِ ــاعَ الــطَّ ــعِ وَ ــمْ الــسَّ وَ
يــنَ  ــدِ اشِ ــاءِ الــرَّ ــفَ ــلَ ــخُ ــنَّــةِ الْ سُ ــتِــي وَ ــنَّ ــمْ بِــسُ ــكُ ــيْ ــلَ ــعَ ا، فَ ــثِــيــرً ــا كَ فً ــتِــالَ  اخْ ــرَ ــيَ ــسَ فَ
ـــــمْ  ـــــاكُ يَّ إِ ، وَ ــــذِ اجِ ــــوَ ـــا بِــــالــــنَّ ـــهَ ـــيْ ـــلَ ـــــوا عَ ـــــضُّ عَ ــــا، وَ ـــوا بِــــهَ ـــكُ ـــسَّ ـــمَ ، تَ ــــيــــنَ يِّ ــــدِ ــــهْ ــــمَ الْ

 .(٢)« لَةٌ الَ ضَ ةٍ  عَ بِدْ لَّ  كُ وَ  ، ةٌ عَ بِدْ ةٍ  ثَ دَ حْ مُ لَّ  كُ إِنَّ  فَ  ، ورِ ُمُ األْ ثَاتِ  دَ حْ مُ وَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.١٦٣٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٠٢٢ برقم  البخاري  صحيح    (١)
الــعــربــاض  حــديــث  مــن   ،٢٦٧٦ بــرقــم  الــتــرمــذي  وســنــن   ،٤٦٠٧ بــرقــم  داود  أبــو  رواه    (٢)
بــن ســـاريـــةگ وقـــال هـــذا حــديــث حــســن صــحــيــح، وصــحــحــه جــمــاعــة مــنــهــم الــضــيــاء 

البدع. واجتناب  السنن  اتباع  في  المقدسي 
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
أحـــيـــانـــه،  كـــل  فـــي  اهللا  يـــذكـــر  كــــان  أنــــه  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  عـــن  ثـــبـــت  فـــقـــد 
وكــان يــفــتــتــح بــالــبــســمــلــة كــل أمـــوره، قــال ابــن الــقــيــم۴: «وشــرع 
ذكـــر اســـمـــه تــعــالــى عــنــد األكــــل، والـــشـــرب، والـــلـــبـــس، والـــركـــوب، 
وذكــر اســمــه يــطــرد  اهللا مــن الــبــركــة،  والــجــمــاع؛ لــمــا فــي مــقــارنــة اســم 

.(١ وال مــعــارض لــهــا»( الــشــيــطــان، فــتــحــصــل الــبــركــة 
U√î\Ê⁄’\;ó¬d;‰É·Â

ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  رواه  لــمــا  الـــشـــراب:  أو  بــالــطــعــام  الـــبـــدء  قــبــل   -١
ـــا  لـــه: «يَ قـــال  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ  ســلــمــة  بـــن  عـــمـــرو  حـــديـــث  مـــن 
٢)، ولــحــديــث:  )« ــلِــيــكَ يَ ــا  ــمَّ ــلْ مِ كُ ــيــنِــكَ وَ ــمِ بِــيَ ــلْ  كُ ــهَ وَ الــلَّ ــمِّ  سَ  ! مُ ــالَ غُ
لِهِ  أوَّ فِي  يَ  نَسِ إِنْ  فَ  ، ـهِ اللَّ مِ  بِسْ  : لْ يَقُ لْ فَ ا؛  امً عَ طَ مْ  كُ دُ أحَ لَ  أكَ ا  «إذَ

ص٥٨. الشافي  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب    (١)
٢٠٢٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٣٧٦ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
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.(١ )« هِ ــرِ لِــهِ وآخِ فِــي أوَّ ـــــهِ  الــلَّ ــمِ  :بِــسْ ــلْ ــيَــقُ ــلْ فَ

مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  رواه  لــمــا  الــمــنــزل:  إلـــى  الـــدخـــول  عــنــد   -٢
ـــلَ  خَ دَ ا  قـــال: «إِذَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  اهللاگ  عــبــد  بــن  جــابــر  حــديــث 
 : يْطَانُ الشَّ قالَ   ، هِ امِ عَ طَ نْدَ  عِ وَ ولِهِ  خُ دُ نْدَ  عِ هَ  اللَّ رَ  كَ ذَ فَ يْتَهُ  بَ لُ  جُ الرَّ
 ، ولِهِ خُ دُ نْدَ  عِ هَ  اللَّ رِ  كُ ذْ يَ مْ  لَ فَ لَ  خَ دَ ا  وإذَ  ، اءَ شَ عَ الَ  وَ مْ  لَكُ بِيتَ  مَ ال 

.(٢ )« ــاءَ ــشَ والــعَ ــبِــيــتَ  الــمَ ــتُــمُ  كْ رَ دْ : أَ ــيْــطَــانُ الــشَّ قــالَ 
ــهِ  لــلَّ ا ــــمَ  اسْ ـــرِ  كُ ـــذْ يَ ـــمْ  لَ جـــابـــرگ: «وإنْ  قـــال   أخـــر روايـــة  وفـــي   

.(٣ )« ــولِــهِ خُ ــنْــدَ دُ الــلــهِ عِ ــمَ  اسْ ــرِ  كُ ــذْ يَ ، وإنْ لَــمْ  ــهِ ــامِ ــعَ ــنْــدَ طَ عِ
األشعريگ  مالك  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو  
 : ــلْ ــقُ ــيَ ــلْ فَ  ، ــهُ ــتَ ــيْ بَ ــلُ  جُ الــرَّ ـــجَ  لَ وَ ا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ رســول  قــال  قــال:  أنــه 
ــهِ  الــلَّ ـــمِ  بِـــسْ  ، جِ ـــرَ ـــخْ ـــمَ لْ ـــرَ ا ـــيْ خَ ، وَ ـــجِ لَ ـــوْ ـــمَ لْ ـــرَ ا ـــيْ ـــكَ خَ لُ ـــأَ سْ ـــي أَ نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا
ــمْ  ــلِّ ــمَّ لِــيُــسَ ثُ ــنَــا،  ــلْ كَّ ــوَ تَ ــنَــا  بِّ ــهِ رَ الــلَّ ــلَــى  عَ ــنَــا، وَ جْ ــرَ ــهِ خَ الــلَّ ــمِ  بِــسْ ــنَــا، وَ لَــجْ وَ

.(٤ ) « ــلِــهِ هْ ــلَــى أَ عَ
مــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو  رواه  لـــمـــا  الـــمـــنـــزل:  مـــن  الـــخـــروج  عـــنـــد   -٣
جَ  ـــــرَ خَ ا  «إِذَ قـــــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــــالــــكگ  بــــن  أنــــس  حـــديـــث 

ڤ. عائشة  حديث  من  صحيح  حسن  حديث  وقال:   ،١٨٥٨ برقم  الترمذي  سنن    (١)
.٢٠١٧ (٢)  برقم 

.٢٠١٨ برقم  مسلم  صحيح    (٣)
طرق  ولــه  الــعــلــم،  أهــل  بعض  وضعفه  صحيح،  حسن  حــديــث  وقـــال:   ،٢٦٩٩ بــرقــم    (٤)

األفكار (١٦٧/١-١٧٠). نتائج  وانظر  خاص.  جزء  في  حجر  ابن  الحافظ  ذكرها 
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لَ  ــوْ حَ الَ   ، ــهِ الــلَّ ــى  ــلَ عَ ــتُ  ــلْ كَّ ــوَ تَ  ، ــهِ الــلَّ ــمِ  بِــسْ  : ــالَ ــقَ فَ ــتِــهِ  ــيْ بَ ــنْ  مِ ــلُ  جُ الــرَّ
 ، يـــتَ ـــدِ هُ وَ  ، ــيــتَ ــفِ كُ ـــدْ  قَ  ، ـــبُـــكَ ـــسْ حَ  : ـــهُ لَ ــالَ  فــيَــقَ  ، ـــهِ بِـــالـــلَّ  ّ إِالَ ةَ  ــــوَّ قُ الَ  وَ
لـــكََ  ـــفَ  ـــيْ كَ لـــه:  فــيــقــولُ  ـــرَ  ــا آخَ ــيْــطَــانً شَ ـــيْـــطَـــانُ  الـــشَّ ــقــى  ــلْ فــيَ  . ـــيـــتَ قِ ووُ

.(١ ) « قِــيَ يَ ووُ ــدِ ــيَ وهُ ــفِ كُ ــدْ  ــلٍ قَ جُ بِــرَ
مسنده  في  أحمد  اإلمام  رواه  لما  المسجد:  إلى  الدخول  عند   -٤
كـــان  قــــالــــت:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــــول  بـــنـــت  ڤ  فـــاطـــمـــة  حــــديــــث  مــــن 
مُ  ــالَ لــسَّ ا وَ  ، ــهِ لــلَّ ا ــمِ  قــال:«بِــسْ لــمــســجــد  ا دخــل  إذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول 
ابَ  ــــوَ بْ أَ لِـــي  ـــحْ  ـــتَ فْ ا وَ ـــوبِـــي  نُ ذُ لِـــي  ـــرْ  ـــفِ اغْ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا  ، ـــهِ لـــلَّ ا ــــولِ  سُ رَ ـــى  ـــلَ عَ
ـــولِ  سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــالَ لــسَّ ا وَ  ، ــهِ لــلَّ ا ــمِ  بِــاسْ  : ـــالَ قَ جَ  ـــرَ خَ ا  ذَ إِ وَ  ، ــتِــكَ ــمَ حْ رَ

.(٢ )« ــلِــكَ ــضْ فَ ابَ  ــوَ بْ أَ لِــي  ــتَــحْ  فْ ا وَ ــوبِــي  نُ ذُ لِــي  ــرْ  ــفِ اغْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، ــهِ لــلَّ ا
       a   `      _   ^   ]﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــدابـــة:  ركـــوب  عــنــد   -٥
 رو [هــــود:١٤].   ﴾   j   i      h g f   e d   c   b
الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث عــلــي بـــن ربــيــعــة قــــال: شــهــدت 
الــركــاب  فــي  رجــلــه  وضــع  فــلــمــا  بــدابــة لــيــركــبــهــا،  تـــي  أُ گ  عــلــيــا 
قـــال:  ظـــهـــرهـــا،  عـــلـــى   اســـتـــو فـــلـــمـــا  ــــا-،  – ثــــالثً اهللا  بسم  قـــــال: 

    M   L   K   J   I    H   G    F﴿ :هللا، ثم قال الحمد 
 ،[١٤  -  ١٣ T﴾[الزخرف:   S    R    Q   P   O   N

له. واللفظ   ٨١٩ برقم  حبان  ابن  وصححه   ،٥٠٥٩ برقم    (١)
رْ لِي  فِ مَّ اغْ هُ ٢٦٤١٧، وقال محققوه: صحيح لغيره دون قوله: «اللَّ (٢)  (١٦/٤٤) برقم 

فحسن. نُوبِي»  ذُ
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– ســبــحــانــك  ا  ثالثً  – أكــبــر  – واهللا  ــا  – ثــالثً هللا  الــحــمــد  قــال:  ثــم 
أنت،  إال  الذنوب  يغفر  ال  فإنه  لي  فاغفر  نفسي  ظلمت  قد  إني 
الــمــؤمــنــيــن؟  أمــيــر  يــا  ضــحــكــت  شــيء  أي  مــن  قــلــت:  ضــحــك،  ثــم 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص صـــنـــع كـــمـــا صـــنـــعـــت ثــــم ضـــحـــك،  قـــــال: رأيـــــت رســــــــول 
ــكَ  بَّ رَ قــال:  «إِنَّ  اهللا؟  رســول  يــا  ضــحــكــت  أي شــيء  مــن  فــقــلــت: 
ــرُ  ــفِ ــغْ يَ الَ  ـــهُ  نَّ إِ ـــوبِـــي  نُ ذُ لِـــي  ـــرْ  ـــفِ اغْ بِّ  رَ  : ـــالَ قَ ا  إِذَ هِ  ـــدِ ـــبْ عَ ـــنْ  مِ ــبُ  ــجَ ــعْ ــيَ لَ

 .(١ )« كَ ــيْــرُ ــوبَ غَ نُ الــذُّ

مــســلــم  رواه  لــمــا  اآلنــيــة:  وتــغــطــيــة  األبـــواب،  غــلــق  عــنــد  الــتــســمــيــة   -٦
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  اهللاگ  عــبــد  بــن  جــابــر  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 
 ، ــمْ ــكُ ــانَ ــيَ ــبْ صِ ــوا  ــفُّ ــكُ فَ  ، ــلِ ــيْ الــلَّ ــحُ  ــنْ جُ أوْ   ، ــلُ ــيْ الــلَّ ــحَ  ــنَ ــجْ ــتَ اسْ ا  قــال: «إِذَ
ـــاءِ  ـــشَ لـــعِ ا ــــنَ  ـــةٌ مِ ـــاعَ ــــبَ سَ هَ ا ذَ ـــــإِذَ فَ  ، ـــيـــنَـــئِـــذٍ ـــرُ حِ ـــشِ ـــنْـــتَ تَ ـــاطِـــيـــنَ  ـــيَ الـــشَّ فــــإنَّ 
ــكَ  ــاحَ ــبَ ــصْ ـــئْ مِ ـــفِ طْ ، وأَ ــهِ الــلَّ ـــمَ  اسْ ـــرِ  كُ ــكَ واذْ ــابَ بَ ـــلِـــقْ  غْ وأَ  ، ــمْ ــوهُ ــلُّ ــخَ فَ
كَ  اءَ إنَ رْ  مِّ وخَ  ، هِ اللَّ مَ  اسْ رِ  كُ واذْ كَ  اءَ قَ سِ كِ  وْ وأَ  ، هِ اللَّ مَ  اسْ رِ  كُ واذْ

.(٢ ــئًــا»( ــيْ شَ ــيْــهِ  ــلَ ضُ عَ ــرُ ــعْ تَ ، ولــو  ــهِ الــلَّ ــمَ  اسْ ــرِ  كُ واذْ

أنسگ:  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه  لما  الذبح:  عند   -٧
ــهُ   ــتُ يْ أَ رَ وَ  : ــالَ ، قَ ــيْــنِ نَ ــرَ قْ ــيْــنِ أَ ــحَ ــلَ مْ ــيْــنِ أَ ــبْــشَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص بِــكَ ــولُ الــلَّ سُ ــى رَ ــحَّ ضَ
 : ـــالَ ــا، قَ ــمَ ــهِ ــاحِ ــفَ صِ ــى  ــلَ ـــهُ عَ مَ ـــدَ ـــا قَ ـــعً اضِ وَ ـــهُ  ـــتُ يْ أَ رَ وَ َ ، هِ ـــدِ ـــيَ ــا بِ ــمَ ــهُ ــحُ بَ ــذْ يَ

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:   ٣٤٤٦ برقم    (١)
باختالف.  ٢٠١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٢٨٠ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

١٠٦HQI @·”â @bË»ôaÏflÎ @Ú‹‡éj€a



١٠٧
.(١ ــبَّــرَ ( كَ وَ ــى  ــمَّ سَ وَ

أن  خـــــديـــــجگ  بـــــن  فـــــــع  را حـــــديـــــث  مـــــن  لــــصــــحــــيــــحــــيــــن  ا وفــــــي   
ــسَ  ــيْ لَ  ، ــلْ ــكُ فَ  ، ــهِ لــلَّ ا ــمُ  سْ ا ــرَ  كِ ذُ وَ مَ  لــدَّ ا ــرَ  ــهَ نْ أَ ــا  «مَ قــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا

.(٢ ) « ــرَ ــفُ لــظُّ ا وَ ــنَّ   لــسِّ ا
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام  رواه  لــمــا  الـــوضـــوء:  عــنــد   -٨
الَ  ــنْ  ـمَ لـِ ةَ  ـــالَ صَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  رســـول  قـــال  قـــال:  هــريــرةگ  أبـــي 
.(٣ )« يْهِ لَ عَ الَى  عَ تَ هِ  اللَّ مَ  اسْ رِ  كُ ذْ يَ لَمْ  نْ  لِمَ وءَ  ضُ وُ الَ  وَ  ، لَهُ وءَ  ضُ وُ

مْ  هُ دَ حَ أَ نَّ  أَ «لَوْ  ا:  مرفوعً عباسک  ابن  لحديث  الجماع:  عند   -٩
ــيْــطَــانَ  الــشَّ ــنَــا  ــنِّــبْ جَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــهِ الــلَّ ــمِ  بِــاسْ  : ــالَ قَ  ، ــهُ ــلَ هْ أَ تِــيَ  ــأْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ
لِــكَ  فِــي ذَ لَــدٌ  ــا وَ ــمَ ــنَــهُ ــيْ بَ رْ  ــدَّ ــقَ يُ إِنْ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ ــنَــا،  ــتَ قْ زَ ــا رَ ــيْــطَــانَ مَ الــشَّ ــنِّــبْ  جَ وَ

 .(٤ ا»( ــدً بَ ــيْــطَــانٌ أَ شَ هُ  ــرَّ ــضُ يَ لَــمْ 
بــــي  أ حـــــديـــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو لــــــنــــــوم:  ا عــــنــــد   -١٠
ـــــى  لَ إِ ــــــمْ  كُ ــــــدُ حَ أَ   وَ أَ ا  «إِذَ قــــــال:  لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  هـــــريـــــرةگ 

له. ١٩٦٦واللفظ  برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٥٦٥ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.١٩٦٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٤٨٨ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

حجر۴  ابــن  الحافظ  ونقل  الحفاظ،  بعض  وضعفه   ،٩٤١٨ برقم   (٢٤٣/١٥)  (٣)
في النتائج (٢٣٧/١) عن ابن الصالح أنه قال: ثبت لمجموعها ما ثبت به الحديث 

أعلم. واللَّه  الحسن. 
منها  يحدث  األحــاديــث  مجموع  أن  والظاهر   :(٧٥/١) الحبير  التخليص  في  وقــال   

 . قوة تدل على أن له أصالً
.١٤٣٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٣٨٨ برقم  البخاري  صحيح    (٤)



١٠٨
ــمِّ  ــسَ ــيُ لِ وَ  ، ـــهُ اشَ فِـــرَ ــا  بِــهَ ــضْ  ــفُ ــنْ ــيَ ــلْ فَ  ، هِ ارِ إِزَ ـــةَ  ـــلَ اخِ دَ ــذْ  خُ ــأْ ــيَ ــلْ فَ ـــه،ِ  اشِ فِـــرَ
نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  ـــإِذَ فَ  ، ــهِ اشِ ـرَ فـِ ــى  ــلَ عَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــهُ  ــفَ ــلَ خَ ــاَ  مَ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ الَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــهَ الــلَّ
ـــكَ  نَ ـــا ـــحَ ـــبْ سُ  : ـــلْ ـــقُ ـــيَ لْ وَ ـــنِ  ـــمَ يْ َ األْ ـــهِ  ـــقِّ شِ ــى  ــلَ ــعْ عَ ــجِ ــطَ ــضْ ــيَ ــلْ فَ ــعَ  ــجِ ــطَ ــضْ يَ
ــي  ــسِ ــفْ نَ ــتَ  ــكْ ــسَ مْ أَ نْ  إ  ، ــهُ ــعُ فَ رْ أَ بِــكَ  وَ ــبِــي،  ــنْ جَ ــتُ  ــعْ ضَ وَ بــكَ  ــي،  بِّ رَ
كَ  ـــادَ ـــبَ عِ بِـــهِ  ــظُ  ــفَ ــحْ تَ ــا  ـمَ بـِ ــا  ــظْــهَ ــفَ ــاحْ فَ ـــا  ـــهَ ـــتَ ـــلْ سَ رْ أَ نْ  وإ ـــا،  ـــهَ لَ ـــرْ  ـــفِ ـــاغْ فَ

.(١ ) « ــيــنَ لِــحِ ــا لــصَّ ا

حــديــث  عــنــد الــرقــيــة وطــلــب الــشــفــاء: كــمــا فــي الــصــحــيــحــيــن مــن   -١١
؛  ـــهِ لـــلَّ ا ـــمِ  لـــلـــمـــريـــض:«بِـــسْ يـــقـــول  كـــان  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عـــائـــشـــةڤ 

.(٢ ــنَــا»( بِّ نِ رَ بــإِذْ ــنَــا،  ــيــمُ ــقِ سَ ــى  ــفَ ــشْ يُ ــنَــا،  ــضِ ــعْ بَ ــةِ  يــقَ بِــرِ ــنَــا،  ضِ رْ ــةُ أَ تــربَ

بــــي  أ بـــــن  عــــثــــمــــان  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مــــســــلــــم   ورو  
ـــا  وجـــعً اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  لـــى  إ شـــكـــا  نـــه  أ لـــثـــقـــفـــيگ:  ا لـــعـــاص  ا
اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســــــول  لـــــه  فــــقــــال  ســـــلـــــم،  أ مــــنــــذ  جــــســــده  فـــــي  يــــجــــده 
ـــهِ  لـــلَّ ا ـــمِ  بِـــاسْ  : ـــلْ قُ وَ  ، كَ ـــدِ ـــسَ جَ ـــنْ  مَ ـــمَ  لَ ـــأْ يَ ي  ـــذِ لَّ ا ـــى  ـــلَ عَ كَ  دَ يَ عْْ  «ضَ
ــا  مَ ــرِّ  شَ ــنْ  مِ ـهِ  تـِ رَ ــدْ قُ وَ ــهِ  لــلَّ ــا بِ ــوذُ  عُ أَ  : اتٍ ـــرَّ مَ ــعَ  ــبْ سَ ــلْ  قُ وَ  - ــا  ثً ــالَ ثَ  -

.(٣ ) « رُ ذِ ــا حَ أُ وَ ــدُ  جِ أَ

  : لَ ــا قَ ــيــدٍگ  ــعِ سَ بِــي  أَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو  
له. واللفظ   ٢٧١٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٣٢٠ برقم  البخاري  صحيح    (١)

.٥٧٤٦  ،٥٧٤٥ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
.٢٢٠٢ برقم  مسلم  صحيح    (٣)

١٠٨HQI @·”â @bË»ôaÏflÎ @Ú‹‡éj€a



١٠٩
؟  ــيْــتَ ــكَ ــتَ شْ ا ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : لَ ــا ــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  لــنَّــبِــيَّ ا تَــى  أَ گ،  يــلَ ــرِ ــبْ جِ نَّ  أَ
 ، يكَ ذِ ؤْ يُ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ  ، قِيكَ رْ أَ هِ  للَّ ا مِ  بِاسْ  : لَ ا قَ  ،« مْ عَ «نَ  : لَ ا قَ
ــهِ  لــلَّ ا ــمِ  ــاسْ بِ  ، ــيــكَ ــفِ ــشْ يَ ــهُ  لــلَّ ا  ، ــدٍ ــاسِ حَ ــنِ  ــيْ عَ وْ  أَ ــسٍ  ــفْ نَ ــلِّ  كُ ــرِّ  شَ ــنْ  مِ

.(١ ) ــيــكَ قِ رْ أَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.٢١٨٦ برقم  مسلم  صحيح   (١)



١١٠



١١١





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
فيها  يذكر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  كان  التي  المواضع  على  الكالم  زال  فال 

اهللا تــعــالــى، فــمــن ذلــك: اســم 
أحمد  اإلمام  رواه  لما  قبره:  في  الميت  وضع  عند  التسمية   : أوالً
كــان  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرک:  ابـــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  لفظ  (وفي   - قال  القبر  في  الميت  وضع  إذا 
ـــمِ  بِـــسْ ـــوا:  ـــولُ ـــقُ فَ  ( ـــبُـــورِ ـــقُ لْ ا فـِــي  ـــمْ  ـــاكُ تَ ـــوْ مَ ـــمْ  ـــتُ ـــعْ ضَ وَ ا  قــــال: «إذَ
ولِ  سُ رَ ةِ  لَّ «مِ رواية:  وفي   .(١ )« هِ اللَّ ولِ  سُ رَ ةِ  نَّ سُ لَى  عَ وَ  ، هِ اللَّ

.(٢ )« ــهِ الــلَّ
فــي  ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا ه  روا لـــمـــا  لـــصـــيـــد:  ا عـــنـــد  لـــتـــســـمـــيـــة  ا  : ـــا نـــيً ثـــا
الجنائز،  أحــكــام  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،٣٢١٣ بــرقــم  داود  أبــي  سنن    (١)

ورد على من قال بوقفه ص١٩٢.
الشيخين  رجال  رجاله  محققوه:  وقال   ،٤٨١٢ برقم  أحمد (٤٣٠/٨)  اإلمام  مسند    (٢)

بوقفه. بعضهم  وقال 





١١٢
قــــال:  تــــمگ  حــــا بــــن  عـــــدي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا 
ـــــا  «مَ قـــــــال:  لـــــمـــــعـــــراض،  ا صــــيــــد  عـــــن  لـــــنـــــبـــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا لـــــت  ســـــأ
 ،« ـــيـــذٌ قِ وَ ـــوَ  ـــهُ فَ ـــهِ  ضِ ـــرْ بِـــعَ ـــابَ  صَ أَ ـــا  مَ وَ  ، ـــهُ ـــلْ ـــكُ فَ هِ  ـــدِّ بِـــحَ ـــابَ  صَ أَ
ـــكَ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــكَ  ـــسَ مْ أَ ــــا  : «مَ لَ ـــا ـــقَ فَ  ، ـــبِ ـــلْ لـــكَ ا ـــدِ  ـــيْ صَ ـــنْ  عَ ـــهُ  ـــتُ لْ ـــأَ سَ وَ
ــبِــكَ  ــلْ كَ ـــعَ  مَ تَ  ـــدْ جَ وَ نْ  إِ وَ  ، ةٌ ـــا كَ ذَ ــبِ  ــلْ لــكَ ا ـــذَ  خْ أَ نَّ  ـــإِ فَ  ، ــلْ ــكُ فَ
 ، ــهُ ــعَ مَ هُ  ـــذَ خَ أَ ـــونَ  ـــكُ يَ نْ  أَ ــيــتَ  ــشِ ــخَ فَ  ، هُ ـــرَ ـــيْ غَ ــبًــا  ــلْ كَ بِـــكَ  كِـــالَ وْ  أَ
ــبِــكَ  ــلْ كَ ــى  ــلَ عَ ــهِ  لــلَّ ا مَ  اسْ تَ  رْ كَ ذَ ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ  ، لْ كُ أْ تَ الَ  فَ ــهُ  ــلَ ــتَ قَ دْ  قَ وَ

.(١ ) « هِ ــرِ ــيْ غَ ــى  ــلَ عَ هُ  ــرْ كُ ــذْ تَ ــمْ  لَ وَ
حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو  
ــــلِ  هْ أَ ــــنْ  مِ تَ  ـــــرْ كَ ذَ ـــا  مَ ــــا  مَّ «أَ قــــال:  ثعلبة الخشنيگ  أبـــي 
ـــمْ  لَ إِنْ  وَ ــا،  ـيــهَ فـِ ـــوا  ـــلُ كُ ـــأْ تَ ـــالَ  فَ ـــا  هَ ـــرَ ـــيْ غَ ـــمْ  تُ ـــدْ جَ وَ ــــإِنْ  فَ  ، ـــابِ الـــكِـــتَ
ـــكَ  سِ ـــوْ ــقَ بـِ تَ  ــــــدْ صِ ـــــا  مَ ـــا، وَ ـــيـــهَ فِ ــــوا  ــــلُ كُ ـــا وَ ـــوهَ ـــلُ ـــسِ ـــاغْ فَ وا  ــــدُ ــــجِ تَ
ـــمِ  ـــلَّ ـــعَ الـــمُ ـــبِـــكَ  ـــلْ بِـــكَ تَ  ـــــدْ صِ ـــــا  مَ ، وَ ــــلْ ــــكُ فَ ـــهِ  لـــلَّ ـــــمَ ا اسْ تَ  ـــــرْ كَ ـــــذَ فَ
ــمٍ  ــلَّ ــعَ ــيْــرِ مُ ــبِــكَ غَ ــلْ بِــكَ تَ  ـــدْ صِ ـــا  مَ ، وَ ـــلْ ـــكُ فَ ــهِ  لــلَّ ـــمَ ا اسْ تَ  ـــرْ كَ ـــذَ فَ

.(٢ )« ــلْ ــكُ فَ ــهُ  ــاتَ كَ ــتَ ذَ كْ رَ دْ ــأَ فَ
فــي  أحـــمـــد  اإلمــــام  رواه  لــمــا  اإلبــــل:  ركــــوب  عــنــد  الــتــســمــيــة  ـــا:  ثـــالـــثً
مـــســـنـــده مـــن حـــديـــث حـــمـــزة بـــن عـــمـــروگ قــــال: ســمــعــت 
 ، ــــانٌ ــــطَ ــــيْ شَ ـــيـــرٍ  ـــعِ بَ ـــــلِّ  كُ ــــرِ  ــــهْ ظَ ــــى  ــــلَ يـــقـــول: «عَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول 

.١٩٢٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٤٧٥ برقم  البخاري  صحيح    (١)

.١٩٣٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٤٧٨ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
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١١٣
ــنْ  عَ وا  ــرُ ــصِّ ــقَ تُ الَ  ــمَّ  ثُ  ، ــلَّ جَ وَ ــزَّ  عَ ــهَ  الــلَّ ــوا  ــمُّ ــسَ فَ ــا  ــوهَ ــتُــمُ كِــبْ رَ ا  ــإِذَ فَ

.(١ )« ــمْ ــاتِــكُ ــاجَ حَ
حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  لما  الغزو:  عند  التسمية  ا:  رابعً
ر  أمَّ إذا  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  كان  قال:  الحصيبگ  بن  بريدة 
ا عــلــى جــيــش أو ســريــة أوصـــاه فــي خــاصــتــه بــتــقــو اهللا  أمــيــرً
هِ  اللَّ مِ  بِاسْ وا  ــزُ «اغْ قال:  ثم  ا،  خيرً المسلمين  من  معه  ومن 

.(٢) الحديث   «.. هِ بِاللَّ رَ  فَ كَ نْ  مَ اتِلُوا  قَ  ، هِ اللَّ بِيلِ  سَ فِي 
الــنــســائــي  رواه  لــمــا  الــمــعــركــة:  فــي  اإلصــابــة  عــنــد  الــتــســمــيــة  ــا:  خــامــسً
دٍ  حُ أُ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  مَّ لَ قال:  اللَّهک  عبد  بن  جابر  حديث  من 
ـيْ  ــنـَ ثْ ا فِـــي  ـــةٍ  ـــيَ ـــاحِ فِـــي نَ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص  ــــولُ الـــلَّ سُ ـــانَ رَ ، كَ لـــنَّـــاسُ ــــى ا لَّ وَ وَ
اللَّهِگ،  بَيْدِ  عُ ةُ بْنُ  طَلْحَ مْ  فِيهِ وَ  ، ارِ نْصَ َ األْ نَ  مِ الً  جُ رَ رَ  شَ عَ
 : ـــالَ قَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــهِ  الــلَّ ــــولُ  سُ رَ ــتَ  ــتَــفَ ــالْ فَ  ، ـــونَ كُ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ا ـــمُ  ـــهُ كَ رَ دْ ـــأَ فَ
اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ  سُ رَ ــــالَ  قَ ــــا،  نَ أَ  : ـــةُ ـــحَ ـــلْ طَ ـــالَ  ـــقَ فَ ؟»  مِ ـــوْ ـــقَ ـــلْ لِ ــــنْ  «مَ
ـــــولَ  سُ ــــا رَ يَ ـــــا  نَ : أَ ـــــارِ ـــــصَ نْ َ األْ ــــنَ  ـــــلٌ مِ جُ ــــالَ رَ ــــقَ فَ  ،« ـــــــتَ نْ ــــا أَ ــــمَ «كَ
ا  ذَ ــــإِ فَ ـــتَ  ـــفَ ـــتَ لْ ـــمَّ ا ، ثُ ـــتِـــلَ ـــتَّـــى قُ حَ ـــلَ  ـــاتَ ـــقَ فَ  ،« ـــــتَ نْ : «أَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــهِ الـــلَّ
 : ــالَ ــا، قَ نَ : أَ ــةُ ــحَ ــلْ ــالَ طَ ــقَ فَ ؟»  مِ ــوْ ــقَ ــنْ لِــلْ : «مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــونَ كُ ــرِ ــشْ ــمُ الْ
 ،« نْتَ «أَ  : الَ قَ فَ نَا،  أَ  : ارِ نْصَ َ األْ نَ  مِ لٌ  جُ رَ الَ  قَ فَ  ،« نْتَ أَ ا  مَ «كَ
ــمْ  ــهِ ــيْ لَ إِ جُ  ــرُ ــخْ يَ وَ  ، لِــكَ ــولُ ذَ ــقُ يَ لْ  ــزَ يَ ــمْ  ــمَّ لَ ، ثُ ــتِــلَ ــتَّــى قُ حَ ــلَ  ــاتَ ــقَ فَ

حسن. إسناده  محققوه:  وقال   ،١٦٠٣٩ برقم   (٤٢٦/٢٥)  (١)
.١٧٣١ (٢)  برقم 



١١٤
 ، ـــلَ ـــتَ ـــقْ يُ ـــى  ـــتَّ حَ ـــهُ  ـــلَ ـــبْ ــــنْ قَ ـــالَ مَ ـــتَ ـــاتِـــلُ قِ ـــقَ ـــيُ فَ ــــارِ  ــــصَ نْ َ األْ ــــنَ  ـــــلٌ مِ جُ رَ
ــالَ  ــقَ فَ  ، ـــهِ ــدِ الـــلَّ ــيْ ــبَ ـــنُ عُ ــةُ بْ ــحَ ــلْ طَ وَ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص  ــــولُ الـــلَّ سُ ــيَ رَ ــقِ ــى بَ ــتَّ حَ
ــلَ  ــاتَ ــقَ فَ ـــا،  نَ أَ  : ــةُ ــحَ ــلْ طَ ــالَ  ــقَ فَ ؟»  مِ ــوْ ــقَ ــلْ لِ ــنْ  «مَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ  سُ رَ
ــتْ  ـعَ ــطـِ ــقُ فَ  ، هُ ـــــدُ يَ ـــتْ  بَ ـــرِ ضُ ـــتَّـــى  حَ  ، ـــرَ ـــشَ ـــــدَ عَ َحَ األْ ـــالَ  ـــتَ ـــةُ قِ ـــحَ ـــلْ طَ
ــتَ  ــلْ ـــوْ قُ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص: «لَ ـــولُ الـــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ، ـــسِّ حَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــهُ ـعُ ــابـِ صَ أَ
دَّ  رَ ـــمَّ  ثُ  ،« ونَ ـــنْـــظُـــرُ يَ لـــنَّـــاسُ  ا وَ ــةُ  ــكَ ئِ ــالَ ــمَ لْ ا ــكَ  ــتْ ــعَ فَ ــرَ لَ ــهِ  الــلَّ ــمِ  :بـِـسْ

 .(١ ) كِــيــنَ ــرِ ــشْ ــمُ ــهُ الْ الــلَّ

لـــبـــخـــاري  ا ه  روا لـــمـــا  لــــكــــتــــب:  ا بـــة  كـــتـــا عـــنـــد  لـــتـــســـمـــيـــة  ا  : ـــــا ســـــادسً
عـــبـــاسک  بــــن  ا حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم 
قـــال:  لــــروم  ا مـــلـــك  عـــن  خـــبـــره  فـــي  ســـفـــيـــانگ  بـــي  أ عـــن 
 : فِــــيــــهِ ا  ذَ ـــــــإِ فَ  ، هُ أَ ــــــرَ ــــــقَ فَ ــــهِملسو هيلع هللا ىلص  لــــلَّ ا ـــــــولِ  سُ رَ ــــابِ  ــــتَ ــــكِ بِ ــــــا  عَ دَ ـــــمَّ  ثُ
ـــهِ  لـــلَّ ا ـــــولِ  سُ رَ ـــدٍ  ـــمَّ ـــحَ مُ ــــنْ  مِ ـــيـــمِ  حِ لـــرَّ ا ـــنِ  ـــمَ حْ لـــرَّ ا ـــهِ  لـــلَّ ا ـــمِ  ــسْ «بـِ
 .. ــدَ لــهُ ا ــعَ  ــبَ تَّ ا ــنِ  مَ ــى  ــلَ عَ مٌ  ــالَ سَ  ، ومِ لرُّ ا ــظِــيــمِ  عَ ــلَ  قْ ــرَ هِ لَــى  إِ

.(٢ ) بــعــد» مــا  أ

اإلمــــام   رو لـــصـــعـــبـــة:  ا األمـــــور  مـــواجـــهـــة  عـــنـــد  لـــتـــســـمـــيـــة  ا ـــا:  بـــعً ســـا
ــــثَ  ــــكَ مَ قـــــال:  جــــابــــرگ  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد 
فقطعت  قــولــه:  مــن  حسن  األلــبــانــي۴:  الشيخ  وقــال   ،٣١٤٩ برقم  النسائي  سنن    (١)
أصــــابــــعــــه، ومـــــا قـــبـــلـــه يـــحـــتـــمـــل الـــتـــحـــســـيـــن، وهـــــو عـــلـــى شـــــرط مـــســـلـــم، صـــحـــيـــح ســنــن 

.٢٩٥١ برقم  النسائي(٦٦١/٢) 
باختصار. له،  واللفظ   ١٧٧٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٧ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
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١١٥
ــــا  ثً ــــالَ ثَ قَ  ـــدَ ــــنـْ ــــخَ لْ ا ونَ  ــــرُ ــــفِ ــــحْ يَ ــــــمْ  هُ وَ ـــــهُ  بُ ـــــا ـــــحَ صْ أَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــــبِــــيُّ لــــنَّ ا
ـــنَـــا  ـــاهُ هَ نَّ  إِ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ـــوا لُ ـــا ـــقَ فَ ـــا،  ـــامً ـــعَ طَ ـــوا  وقُ ـــذُ يَ ـــمْ  لَ
ـــا  ـــوهَ شُّ : «رُ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص َ لـــلَّ ا ــــولُ  سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ـــلِ ـــبَ ـــجَ لْ ا ـــنَ  مِ   (١ ) ـــةً يَ ـــدْ كُ
 (٢ ) لَ ــوَ ــعْ ــمِ لْ ا ــذَ  خَ ــأَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  لــنَّــبِــيُّ ا ــاءَ  جَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــوهَ شُّ ــرَ فَ  ،« ــاءِ ــمَ لْ بِــا
ــا،  ثً ــالَ ثَ بَ  ــرَ ــضَ فَ  ،« لــلــهِ ا ــمِ  : «بِــسْ ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  - (٣ ) ةَ ــا ــحَ ــسْ ــمِ لْ ا وِ  أَ  -
ـــنِّـــي  مِ ــــتْ  نَ ــــا ــــحَ فَ  : ــــرٌ بِ ــــا جَ ـــــالَ  قَ  ،(٥ ) ـــــالُ ـــــهَ يُ  (٤ ــيـــبًـــا( ـــثـِ كَ تْ  ـــــارَ ـــــصَ فَ
 . ا ــرً ــجَ حَ ــنِــهِ  ــطْ بَ ــى  ــلَ عَ ــدَّ  شَ ــدْ  قَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص  لــلَّ ا ــولُ  سُ رَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــةٌ تَ ــا ــتِــفَ لْ ا

حــديــث  أحــمــد فــي مــســنــده مــن  رواه اإلمــام  الــتــعــثــر: لــمــا  عــنــد  ثــامــنًــا: 
كنت  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  رديف  كان  عمن  الهجيمي  تميمة  أبي 
رديــفــه عــلــى حــمــار فــعــثــر الــحــمــار، فــقــلــت: تــعــس الــشــيــطــان، 
ا  إِذَ ــكَ  نَّ ــإِ فَ  ، ــانُ ــطَ ــيْ الــشَّ ــسَ  ــعِ تَ  : ــلْ ــقُ تَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  لــي  فــقــال 
 : ــالَ قَ ، وَ ــهِ ــسِ ــفْ نَ فِــي  ــيْــطَــانُ  الــشَّ ــمَ  ــاظَ ــعَ تَ  ، ــيْــطَــانُ الــشَّ ــسَ  ــعِ تَ  : ــتَ ــلْ قُ
هُ  سُ فْ نَ لَيْهِ  إِ تْ  رَ اغَ تَصَ  ، هِ اللَّ مِ  بِسْ  : لْتَ قُ ا  إِذَ فَ تِي،  وَّ بِقُ تُهُ  عْ رَ صَ

.(٦ )« ــابٍ بَ ــنْ ذُ ــرَ مِ ــغَ صْ ــونَ أَ ــكُ يَ ــتَّــى  حَ
الفأس. فيها  يعمل  ال  صلبة  عظيمة  قطعة  أي  كدية:    (١)

الصخر. بها  ينقر  حديد  من  آلة  المعول:    (٢)
المجرفة. المسحاة:    (٣)

. رمالً أي  كثيبًا:    (٤)
البخاري،  شــرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقــال   ،١٤٢١١ برقم   (١٢١/٢٢)   (٥)

.٤١٠١ برقم  البخاري  صحيح  في  وأصله 
صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،٢٠٥٩١ برقم   (١٩٨/٣٤)  (٦)



١١٦
مـــمـــا  اإلنـــــســـــان  لـــحـــفـــظ  لـــــمـــــســـــاء  وا لــــصــــبــــاح  ا أذكــــــــار  عــــنــــد  ــــا:  تــــاســــعً
بــن  أبـــان  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  رواه  لــمــا  يــضــره: 
ـــالَ  عــثــمــان قــــال: ســمــعــت عــثــمــان بـــن عـــفـــانگ يـــقـــول: قَ
مٍ  ـــوْ يَ ـــلِّ  كُ ــاحِ  ــبَ صَ فِــي  ــولُ  ــقُ يَ ــدٍ  ــبْ عَ ـــنْ  مِ ـــا  «مَ للَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  ا ولُ  سُ رَ
ءٌ  ــيْ شَ ــهِ  ــمِ اسْ ــعَ  مَ ــرُّ  ــضُ يَ الَ  ي  ــذِ الَّ ــهِ  الــلَّ ــمِ  بِــسْ  : ــةٍ ــلَ ــيْ لَ ــلِّ  كُ ــاءِ  ــسَ مَ وَ
ثَ  ــالَ ثَ ــيــمُ  ــلِ الــعَ ــيــعُ  ــمِ الــسَّ ـــوَ  هُ وَ  ، ــاءِ ــمَ الــسَّ فِــي  الَ  وَ ضِ  األَرْ فِــي 

.(٢ )(١ » الــحــديــث( ءٌ ــيْ شَ هُ  ــرُّ ــيَــضُ فَ  ، اتٍ ــرَّ مَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

غريب. صحيح  حسن  حديث  الترمذي  وقال   ،٣٣٨٨ برقم  الترمذي  سنن    (١)
وهــبــي  لــهــادي  ا عــبــد  لــشــيــخ  ا ألخــيــنــا  لــرجــيــم  ا لــشــيــطــان  ا مــن  لــحــصــيــن  ا لــحــصــن  ا   (٢)

.(٧٦ -٧٠ (ص 
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
قــال  ســبــحــانــه،  بــه  الــشــرك  تــعــالــى  اهللا  عــنــد  الـــذنـــوب  أعــظــم  فـــإن 

﴾ [الــرعــد:  ٣٣]. À ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تــعــالــى: 
والــشــرك يــنــقــســم إلــى قــســمــيــن: شــرك أكــبــر، وشــرك أصــغــر، فــأمــا 
ويوجب  اإلسالم  دائرة  من  صاحبه  يخرج  الذي  فهو  األكبر  الشرك 
عــلــيــه،  ومــات  يــتــب  لــم  إذا  الــجــنــة  عــلــيــه  ويــحــرم  الــنــار  فــي  الــخــلــود  لــه 
تــعــالــى،  اهللا  لــغــيــر  الــعــبــادات  مــن  عــبــادة  صــرف  األكــبــر  الــشــرك  ومــن 

  T﴿ ڽ:  قال  الذبح،  أو  الخوف،  أو  النذر،  أو  الدعاء،  مثل 
  c   b   a `     _   ^    ]   \   [     Z   Y   X    W   V   U

﴾ [الــنــســاء:  ١١٦].   i     h   g   f   e   d

الــمــلــة،  مــن  صــاحــبــه  يــخــرج  ال  الــذي  فــهــو  األصــغــر  الــشــرك  وأمــا 
ولــكــنــه يــنــقــص مــن تــوحــيــده، وهــو وســيــلــة إلــى الــشــرك األكــبــر، فــهــو 
واألقــوال الــظــاهــرة، أمــا األلــفــاظ الــظــاهــرة فــمــثــل  يــخــتــص بــاألعــمــال 





١١٨
الَ  ـــوْ وقـــول: «لَ  ،« ـــتَ ـــئْ وشِ ـــهُ  لـــلَّ ا شـــاءَ  وقـــول: «مـــا  اهللا،  بــغــيــر  الــحــلــف 

وهــكــذا. نٌ »..  ــالَ فُ ــمَّ  ثُ ــهُ  الــلَّ الَ  لَــوْ و«وَ  ،« نٌ ــالَ فُ ــهُ وَ الــلَّ

ـــا مــن  مــثــل: تــعــلــيــق الــتــمــائــم خـــوفً جـــدا  كــثــيــرة  فــهــي  األفـــعـــال  أمـــا 
مــع  هــذا  دفــعــه،  أو  الــبــالء  لــرفــع  الــخــيــط  أو  الــحــلــقــة،  لــبــس  أو  الــعــيــن، 
أو  تــدفــع  اعــتــقــد أنــهــا  فــإن  أو دفــعــه،  اعــتــقــاده أنــهــا ســبــب لــرفــع الــبــالء 

فــهــذا شــرك أكــبــر. تــرفــع الــبــالء بــنــفــســهــا، 

وقد  الجن،  أو  العين  من  األوالد  على  يعلق  شيء  «والتمائم: 
وقـــد تــعــلــق عــلــى اإلبـــــل... ونــحــو  تــعــلــق عــلــى الـــمـــرضـــى والـــكـــبـــار، 
الـــدواب األوتـــار، وهــي مــن الــشــرك  ذلـــك، ويــســمــى مــا يــعــلــق عــلــى 

.(١ األصــغــر، وحــكــمــهــا حــكــم الــتــمــائــم»(

– أي  الـــضـــاللـــة  هـــذه  تــــزال  األلـــبـــانـــي۴: «وال  الــشــيــخ  قـــال 
ومثلها  المدنيين،  وبعض  والفالحين  البدو  بين  فاشية   – التمائم 
لــــتــــي يـــضـــعـــهـــا بـــعـــض الـــســـائـــقـــيـــن أمـــامـــهـــم فــــي الـــســـيـــارة  لـــــخـــــرزات ا ا
يــعــلــقــونــهــا عــلــى الـــمـــرآة، وبــعــضــهــم يــعــلــق نــعــالً فــي مــقــدمــة الــســيــارة 
الـــدار  واجـــهـــة  فـــي  فـــرس  نــعــل  يــعــلــقــون  وغــيــرهــم  مــؤخــرتــهــا،  فـــي  أو 
ذلــك  غــيــر  – أو  زعـــمـــوا  – كــمــا  الــعــيــن  لـــدفـــع  ذلـــك  كـــل  والــــدكــــان، 
مــمــا عــم وطــم بــســبــب الــجــهــل بــالــتــوحــيــد ومــا يــنــافــيــه مــن الــشــركــيــات 

.(٥٢/١) ۴ باز  بن  عبدالعزيز  الشيخ   فتاو   (١)

١١٨·ˆb‡n€aÎ @Ú€Ïn€a



١١٩
.(١ والــوثــنــيــات»(

والعطف،  الصرف  يسمونه  السحر  من  نوع  فهي  التِّولة  «وأما 
الــزوج يــزعــمــون أنــه يــحــبــب الــزوجــة إلــى  وهــو شــيء يــعــلــقــونــه عــلــى 
شرعي  بسبب  ليس  ألنه  شرك  وهذا  امرأته،  إلى  والزوج  زوجها، 

وال قــدري لــلــمــحــبــة.

يــوضــع  الزواج  عــنــد   ــشــتــر يُ خــاتــم  والــدبــلــة  الــدبــلــة،  ذلــك  ومــثــل 
فــهــم  يــحــبــهــا،  ال  إنــه  الــمــرأة  قــالــت  الــزوج  ألــقــاه  وإذا  الــزوج،  يــد  فــي 
فإنه  الزوج  يد  في  دام  ما  إنه  ويقولون  والضر،  النفع  فيه  يعتقدون 
وجــدت  فـــإذا  بــالــعــكــس،  والــعــكــس  ثــابــتــة،  بــيــنــهــمــا  الــعــالقــة  أن  يــعــنــي 
وهي  النية  هذه  توجد  لم  وإن  األصغر،  الشرك  من  فإنه  النية  هذه 

.(٢ بــعــيــدة أالَّ تــصــحــبــهــا فــفــيــه شــبــه بــالــنــصــار فــإنــهــا مــأخــوذة مــنــهــم»(

حــديــث عــقــبــة بــن عــامــرگ  رو اإلمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
ـــمَّ  تَ أَ ـــالَ  فَ  ، ــةً ــيــمَ ــمِ تَ ـــقَ  ـــلَّ ـــعَ تَ ــــنْ  يــقــول: «مَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  ســمــعــت  قـــال: 

.(٣ )« ــهُ لَــهُ الــلَّ عَ  دَ ــالَ وَ فَ  ، ــةً عَ دَ ــقَ وَ ــلَّ ــعَ تَ ــنْ  مَ ، وَ ــهُ لَــهُ الــلَّ
عــامــر  بــن  عــقــبــة  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمــام   ورو

.٤٩٢ برقم  الصحيحة (٨٩٠/١)  السلسلة    (١)
 (٢٢٨/١-٢٢٩) ۴ عــثــيــمــيــن  ابـــن  لــلــشــيــخ  الــتــوحــيــد  كــتــاب  عــلــى  الــمــفــيــد  الــقــول    (٢)

بتصرف.
حسن. حديث  محققوه:  وقال   ،١٧٤٠٤ برقم   (٦٢٣/٢٨)  (٣)



١٢٠
تــســعــة،  يــع  فــبــا رهــط  لــيــه  إ قــبــل  أ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  أن  لــجــهــنــيگ:  ا
وتركت  تــســعــة  بايعت  اهللا  رسول  يا   : فقالوا واحد،  عن  وأمسك 
 ، ـــهُ ـــعَ يَ ـــبَـــا فَ ــا،  ــهَ ــعَ ــطَ ــقَ فَ هُ  ـــدَ يَ ـــلَ  خَ دْ ـــأَ فَ  ،« ـــةً ـــيـــمَ ـــمِ تَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ نَّ  «إِ قـــال:  هـــذا؟ 

.(١ ) « كَ ــرَ شْ أَ ــدْ  ــقَ فَ ــةً  ــيــمَ ــمِ تَ ــقَ  ــلَّ عَ ــنْ  «مَ  : لَ ــا قَ وَ
مــســعــودگ  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   ورو

.(٢ )« كٌ ــرْ لَــةَ شِ الــتِّــوَ ، وَ ــائِــمَ الــتَّــمَ ــى، وَ قَ الــرُّ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «إِنَّ 
تــعــالــى  اهللا  أن  ذلــــك  مـــن  بـــشـــيء  تـــعـــلـــق  مـــن  عـــقـــوبـــة  فـــي  وجــــاء 
كِــلَ  وُ ــا  ــئً ــيْ شَ ــقَ  ــلَّ ــعَ تَ ــنْ  قــالملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ونــصــرتــه،  ومــدده  عــونــه  مــنــه  يــنــزع 

.(٣ )« ــهِ ــيْ ــلَ عَ وْ  أَ ــهِ -  ــيْ لَ إِ
كــانــت  إذا  ئــم  لــتــمــا «ا  :۴ بـــاز  بـــن  لــعــزيــز  عــبــدا لــشــيــخ  ا قـــال 
أو  مـــيـــر  لـــمـــســـا ا أو  لــــخــــرز  ا أو  لـــعـــظـــام  ا أو  لـــشـــيـــاطـــيـــن  ا أســــمــــاء  مــــن 
الشرك  من  ذلك  وأشباه   – لــمــقــطــعــة  ا الحروف  – وهي  الطالسم 
نــهــا  أ لــتــمــيــمــة  ا مــعــلــق  عــتــقــد  ا إذا  كــبــر  أ ــا  شــركً تــكــون  وقــد  األصــغــر، 
دون  لــــضــــرر  ا عـــنـــه  تــــدفــــع  أو  لــــمــــرض  ا عـــنـــه  تـــكـــشـــف  أو  تـــحـــفـــظـــه 

.(٤ ومــشــيــئــتــه»( تــعــالــى  اهللا  إذن 
١٧٤٢٢، وقال محققوه: إسناده قوي. (١)  (٦٣٧/٢٨) برقم 

لغيره. صحيح  محققوه:  وقال   ،  ٣٦١٥ برقم   (١١٠/٦)  (٢)
محققوه:  وقال   ،١٨٧٨٦ برقم  اللجهني  عكيم  بن  اللَّه  عبد  حديث  من   (٨١/٣١)   (٣)

لغيره. حسن  حديث 
.(٣٨٤/٢) ۴ عبد العزيز بن باز  الشيخ   فتاو   (٤)

١٢٠·ˆb‡n€aÎ @Ú€Ïn€a



١٢١
لـــعـــربـــيـــة  ا لــــمــــمــــلــــكــــة  ا فـــــي  لــــإلفــــتــــاء  ئـــــمـــــة  لـــــدا ا لــــلــــجــــنــــة  ا ــــئــــلــــت  سُ
هــل  لــلــحــفــظ،  لــعــنــق  ا فــي  يــعــلــقــونــه  الذي  لــقــرطــاس  ا عــن  لــســعــوديــة  ا

ال؟ أم  يــجــوز 
عــضــو  بـــــأي  ربــــطــــه  أو  بـــالـــعـــنـــق  شـــــيء  تـــعـــلـــيـــق  لـــــجـــــواب:  ا فــــكــــان 
مـــن أعـــضـــاء الــشــخــص، فـــإن كـــان مـــن غــيــر الـــقـــرآن فــهــو مـــحـــرم، بــل 
بــن  عــمــران  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام  رواه  لــمــا  شـــرك؛ 
صــفــر،  مـــن  حــلــقــة  يـــده  فـــي  رجـــالً   رأ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حــصــيــنگ: 
كَ  يدُ زِ تَ الَ  ا  هَ نَّ إِ فَ ا  هَ عْ زِ «انْ فقال:   ، نَةِ اهِ وَ الْ نَ  مِ قال:  ؟»  اَ ذَ هَ اَ  «مَ فقال: 

 .(١ ا»( ــدً بَ ــتَ أَ ــحْ ــلَ فْ ــا أَ ــيْــكَ مَ ــلَ ــيَ عَ هِ ــتَّ وَ ــكَ لَــوْ مِ نَّ ــإِ فَ ــنًــا،  هْ إِالَّ وَ
ــقَ  ــلَّ ــعَ تَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــامــرگ  بــن  عــقــبــة  رواه  ومـــا 
وفي   ،(٢ )« لَهُ هُ  اللَّ عَ  دَ وَ الَ  فَ  ، ةً عَ دَ وَ لَّقَ  عَ تَ نْ  مَ وَ  ، لَهُ هُ  اللَّ مَّ  تَ أَ الَ  فَ  ، ةً يمَ تَمِ
أحــمــد  رواه  ومــا   .(٣ )« كَ ــــرَ شْ أَ ــدْ  ــقَ فَ ــةً  ــيــمَ ــمِ تَ ــقَ  ــلَّ عَ ــنْ  ألحــمــد: «مَ روايــة 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  ســمــعــت  قــــال:  گ  مـــســـعـــود  ابــــن  عـــن  داود  وأبــــو 

.(٤ )« كٌ ــرْ شِ لَــةَ  الــتِّــوَ ، وَ ــائِــمَ الــتَّــمَ ــى، وَ قَ الــرُّ يــقــول: «إِنَّ 
مــمــنــوع  أنـــه  فــالــصــحــيــح  الـــقـــرآن،  آيــــات  مـــن  عــلــقــه  مـــا  كـــان  وإن 
٢٠٠٠٠، وقال محققوه: إسناده ضعيف وقد  (١)  مسند اإلمام أحمد (٢٠٤/٣٣) برقم 

ورفعه. وقفه  في  اختلف 

ص١١٩. تخريجه  سبق    (٢)

ص١٢٠. تخريجه  سبق    (٣)

ص١٢٠. تخريجه  سبق    (٤)



١٢٢
ــا لــثــالثــة أمــور: أيــضً

وال  ئـــــم  لـــــتـــــمـــــا ا تــــعــــلــــيــــق  عــــــن  لـــــنـــــهـــــي  ا يــــــث  د حــــــا أ عـــــمـــــوم  األول: 
. لــهــا مــخــصــص 

الــثــانــي: ســد الــذريــعــة، فــإنــه يــفــضــي إلــى تــعــلــيــق مــا لــيــس كــذلــك.
عــرضــة لــالمــتــهــان بــحــمــلــه مــعــه  ذلــك يــكــون  مــن  عــلــق  مــا  أن  الــثــالــث: 
واالســــتــــنــــجــــاء، والــــجــــمــــاع..  فــــي حـــــال قــــضــــاء الــــحــــاجــــة، 

.(١ ونــحــو ذلــك(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.١٢٥٧ برقم  واإلفتاء (٢٤٤/١-٢٤٥)  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو   (١)

١٢٢·ˆb‡n€aÎ @Ú€Ïn€a



١٢٣





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
األدويــة اإللــهــيــة الــتــي جــاء الــشــرع بــهــا الــرقــى، والــمــقــصــود  فــمــن 
 رو الــعــزيــمــة،  الـــعـــوام  ويــســمــيــهــا  الــمــريــض  عــلــى  الـــقـــراءة  بــالــرقــى 
حــديــث عـــوف بــن مــالــك األشــجــعــيگ.  مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
في   تر كيف  اهللا!  رسول  يا  فقلنا:  الجاهلية،  في  نرقي  كنا  قال: 
ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ ــا  مَ ــى  قَ بِــالــرُّ ـــأْسَ  بَ الَ   ، ــمْ ــاكُ قَ رُ ــيَّ  ــلَ عَ ــوا  ضُ ــرِ فــقــال: «اعْ ذلــك؟ 

.(١ )« كٌ ــرْ شِ فِــيــهِ 
والــرقــيــة نــوعــان: مــشــروع ومــمــنــوع.

وصـــفـــاتـــه،  اهللا  وأســــمــــاء  بــــالــــقــــرآن،  كـــــان  فـــمـــا  لــــمــــشــــروع:  ا أمـــــا 
مــســلــم  صــحــيــح  فــفــي  لــه،  شــريــك  ال  وحــده  بــه  واالســتــعــاذة  ودعــائــه، 
فــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  رخـــص  قـــال:  مــالــكگ  بــن  أنـــس  حــديــث  مــن 

(١)  برقم (٢٢٠٠).





١٢٤
.(٣ )(٢ ١)، والــنــمــلــة ( الــرقــيــة مــن الــعــيــن، والــحــمــة(

اهللاک  عــبــد  بــن  جــابــر  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو
ألســمــاء  وقـــال  الــحــيــة،  رقــيــة  فــي  حـــزم  آلل  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيُّ رخـــص  قـــال: 
ــمُ  ــهُ ــيــبُ ــصِ تُ ــةً  عَ ــارِ ضَ ــي  خِ أَ ــنِــي  بَ ــامَ  ــسَ جْ أَ   رَ أَ لِــي  ــا  عــمــيــسڤ: «مَ بــنــت 
 ،« ــمْ قِــيــهِ : «ارْ ــالَ ، قَ ــمْ ــيْــهِ لَ إِ عُ  ــرِ ــسْ ــيْــنُ تُ ــعَ الْ ــكِــنِ  لَ وَ  ، الَ  : ــتْ ــالَ قَ  ،« ــةُ ــاجَ الْــحَ

.(٤ )« ــمْ قِــيــهِ : «ارْ ــالَ ــقَ فَ  ، ــيْــهِ ــلَ ــتُ عَ ضْ ــرَ ــعَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ
ورو البخاري ومسلم من حديث أم سلمةڤ زوج النبيملسو هيلع هللا ىلص: 
أن رســـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قــال لــجــاريــة فــي بــيــتــهــا وقــد رأ بــوجــهــهــا ســفــعــة: 

.(٥) ةً  رَ فْ صُ ا  هَ هِ جْ بِوَ نِي  عْ يَ ا»  لَهَ وا  قُ تَرْ اسْ فَ  ، ةٌ نَظْرَ ا  «بِهَ
 : لَ ـــــا قَ بــــرگ  جــــا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
مٍ  ـــــزْ حَ ـــــنُ  بْ و  ــــرِ ــــمْ عَ لُ  آ ءَ  ــــا ــــجَ فَ ــــى،  قَ لــــرُّ ا ـــــنِ  عَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ــــولُ  سُ رَ ــــى  ــــهَ نَ
ـــا  نَ ـــدَ ـــنْ عِ ـــتْ  نَ ـــا كَ ــــهُ  نَّ إِ اهللا  ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ـــوا لُ ـــا ـــقَ فَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ــــــولِ  سُ رَ ــــى  لَ إِ
 : لَ ـــا قَ ـــى،  قَ لـــرُّ ا ـــنِ  عَ ـــيْـــتَ  ـــهَ نَ ــــكَ  نَّ إِ وَ  ، بِ ـــرَ ـــقْ ـــعَ لْ ا ـــنَ  مِ ـــا  بِـــهَ ـــي  قِ ـــرْ نَ ـــةٌ  ـــيَ قْ رُ
نْ  أَ ــمْ  ــكُ ــنْ مِ عَ  ــا ــطَ ــتَ سْ ا ــنِ  مَ  ، ــا سً ــأْ بَ   رَ أَ ــا  «مَ  : لَ ــا ــقَ فَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــا  ــوهَ ضُ ــرَ ــعَ فَ

 .(٦ ) « ــهُ ــعْ ــفَ ــنْ ــيَ ــلْ فَ هُ  ــا خَ أَ ــعَ  ــفَ ــنْ يَ
(١)  أي من لسع كل دابة ذات سم.

الجسد. من  وغيره  الجنب  في  تخرج  قروح  النملة:  رقية    (٢)
.٢١٩٦ (٣)  برقم 
.٢١٩٨ (٤)  برقم 

.٢١٩٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٧٣٩ برقم  البخاري  صحيح    (٥)
.٢١٩٩ (٦)  برقم 

١٢٤Û”ä€a



١٢٥
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فـــمـــن ذلـــــك الـــنـــفـــث عـــلـــى الــــمــــريــــض، فـــفـــي حــــديــــث أبـــــي ســعــيــد 
 ، ـــهِ ـــيْ ـــلَ ـــلُ عَ ـــفِ ـــتْ ـــقَ يَ ـــلَ ـــطَ ـــانْ ج فـــي الــصــحــيــحــيــن: فَ ـــخـــرَّ الــــخــــدريگ الـــمُ

.(١)[١ ﴾[الفاتحة:   * )   (   '   & ﴿  : أُ رَ قْ يَ وَ
البخاري   فرو المصاب،  بدن  ومسح  اليدين  في  النفث  ومنها 
دٌ  حَ أَ ضَ  رِ مَ ا  ذَ إِ ولُ  سُ رَ انَ  «كَ قالت:  عائشةڤ  حديث  من  ومسلم 
ــاتَ  مَ ي  ـــذِ ــهُ الَّ ضَ ــرَ ضَ مَ ـــرِ ــا مَ ــمَّ ــلَ فَ  ، اتِ ذَ ــوِّ ــعَ ــمُ ــالْ ــهِ بِ ــيْ ــلَ ــثَ عَ ــفَ ــهِ نَ ــلِ هْ ــنْ أَ مِ
ــمَ  ــظَ عْ ــتْ أَ ــانَ ــا كَ ــهَ نَّ َ ألِ  ، ــهِ ــسِ ــفْ ــدِ نَ ــيَ ــهُ بِ ــحُ ــسَ مْ أَ وَ ــهِ  ــيْ ــلَ ــثُ عَ ــفُ نْ ــتُ أَ ــلْ ــعَ جَ  ، ــيــهِ فِ

.(٢ )« اتٍ ذَ ــوِّ ــعَ : «بِــمُ ــوبَ يُّ ــنِ أَ ــيَــى بْ ــحْ يَ ــةِ  يَ ا وَ فِــي رِ وَ ي»  ــدِ يَ ــنْ  ــةً مِ كَ ــرَ بَ
بــهــا  لــيــعــلــق  بــالــتــراب  ووضــعــهــا  بــالــريــق،  اإلصــبــع  وضــع  ومــنــهــا 
فــي  مـــســـلـــم   فـــــرو ونــــحــــوه،  لــــجــــرح  ا عـــلـــى  وضـــعـــهـــا  ثــــم  مـــنـــه  شــــيء 
ـــــانَ  كَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ــــــــولَ   سُ رَ نَّ  «أَ ڤ:  ئـــشـــة  عـــا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه 
 ، حٌ ـــرْ جُ وْ  أَ ـــةٌ  حَ ـــرْ قَ بِـــهِ  ـــتْ  نَ ـــا كَ وْ  أَ  ، ـــنْـــهُ مِ ءَ  ـــيْ لـــشَّ ا ـــانُ  ـــسَ نْ ِ اإلْ ــى  ــتَــكَ اشْ ا  ذَ إِ
 ، ضِ َرْ بِـــاألْ ــهُ  ــتَ بَ ــا ــبَّ سَ ــانُ  ــيَ ــفْ سُ ـــعَ  ضَ وَ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ ــهِ  ــعِ ــبَ ــإِصْ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ لــنَّ ا ــالَ  قَ
ـهِ  بـِ ــى  ــفَ ــشْ ــيُ لِ ــا،  ــنَ ــضِ ــعْ بَ ــةِ  يــقَ ـرِ بـِ ـــا،  ـــنَ ضِ رْ أَ ـــةُ  بَ ـــرْ تُ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ـــمِ  ــا: «بِـــاسْ ــهَ ــعَ فَ رَ ـــمَّ  ثُ

 .(٣ ــنَــا»( بِّ رَ نِ  ذْ بِــإِ ــنَــا،  ــيــمُ ــقِ سَ
ا. مختصرً  ٢٢٠١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٢٧٦ برقم  البخاري  صحيح    (١)

.٢١٩٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٤٣٩ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
.٢١٩٤ (٣)  برقم 



١٢٦
ــنَــا»: ــضِ ــعْ بَ ــةِ  يــقَ أمــا قــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «بِــرِ

عــنــد الــرقــيــة،  يــتــفــل  ذلــك أنــه كــان  يــدل   :۴ حــجــر: ابــن  قــال   
يــأخــذ مــن ريـــق نــفــســه عــلــى  قـــال الـــنـــووي: مــعــنــى الــحــديــث أنـــه كـــان 
أصــبــعــه بــالــســبــابــة، ثـــم يــضــعــهــا عــلــى الـــتـــراب فــيــعــلــق بــهــا مــنــه شــيء 
الــكــالم  هــذا  ويــقــول  الــعــلــيــل  أو  الــجــريــح  الــمــوضــع  عــلــى  بــه  فــيــمــســح 

(١ فــي حــال الــمــســح.(
لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص ســـبـــابـــتـــه بــــــاألرض  لــــقــــرطــــبــــي۴: ووضـــــــع ا قــــــال ا
يـــدل عــلــى اســتــحــبــاب ذلـــك عــنــد الـــرقـــيـــة، ثـــم قـــال:  ووضــعــهــا عــلــيــه 
ويــبــســه  لـــبـــرودتـــه  األرض  تــــراب  أن  فـــيـــه  الـــســـر  أن  عـــلـــمـــاؤنـــا  وزعــــم 
يــبــرئ الــمــوضــع الــذي بــه األلــم ويــمــنــع انــصــبــاب الــمــواد إلــيــه لــيــبــســه 
مــع مــنــفــعــتــه فــي تــجــفــيــف الــجــراح وانــدمــالــهــا، قــال: وقــال فــي الــريــق 
ســيــمــا  ال  والـــورم  الــجــرح  وإبـــراء  واإلنــضــاج  بــالــتــحــلــيــل  يــخــتــص  إنــه 

 (٢ مــن الــصــائــم الــجــائــع. (
لــــيــــد عــــلــــى مــــوضــــع األلــــــــم، فـــــــرو مـــســـلـــم فـــي  ومــــنــــهــــا وضــــــع ا
ا  كَ شَ هُ  نَّ أَ گ،  يِّ فِ الثَّقَ اصِ  عَ الْ بِي  أَ بْنِ  انَ  ثْمَ عُ حديث  من  صحيحه 
ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ـــمَ ـــلَ سْ أَ ــذُ  ــنْ مُ هِ  ــدِ ــسَ جَ فِــي  هُ  ــدُ ــجِ يَ ــا  ــعً جَ وَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ولِ  سُ رَ ـــى  لَ إِ
 : ـــلْ قُ وَ  ، كَ ـــدِ ـــسَ جَ ـــنْ  مِ ـــمَ  لَ ـــأْ يَ ي  ـــذِ لَّ ا ــى  ــلَ عَ كَ  ـــدَ يَ ـــعْ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ضَ ـــولُ   سُ رَ

مسلم (٤٠٤/١٤). صحيح  شرح    (١)
(٢)  فتح الباري (٢٠٨/١٠).

١٢٦Û”ä€a



١٢٧
ــا  ــرِّ مَ ــنْ شَ تِــهِ مِ رَ ــدْ قُ ــهِ وَ بِــالــلَّ ــوذُ  عُ : أَ اتٍ ــرَّ ــعَ مَ ــبْ سَ ــلْ  قُ ــا، وَ ثً ــالَ ثَ ــهِ  الــلَّ ــمِ  بِــاسْ

.(١ ) « رُ ــاذِ حَ أُ ــدُ وَ جِ أَ
والمعوذتين،  الفاتحة،  فهي:  قراءتها،  وردت  التي  السور  أما 
واإلخــالص، وكــل الــقــرآن شــفــاء فــيــقــرأ مــنــه، وكــذلــك يــدعــو الــراقــي 
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو فـــقـــد  لــــــوارد،  ا ســيــمــا  وال  شــــاء،  بـــمـــا 
ــا  ــنَّ مِ ــى  ــكَ ــتَ اشْ ا  ذَ إِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  ــــولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ قــالــت:  ڤ  عــائــشــة  حــديــث 
فِ  اشْ وَ  ، النَّاسِ بَّ  رَ  ، الْبَاسَ بِ  هِ ذْ «أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، ينِهِ بِيَمِ هُ  حَ سَ مَ انٌ  نْسَ إِ

 .(٢ ــا»( ــمً ــقَ رُ سَ ــادِ ــغَ يُ ــاءً الَ  ــفَ شِ  ، كَ ــاؤُ ــفَ شِ إِالَّ  ــاءَ  ــفَ شِ ــافِــي، الَ  الــشَّ ــتَ  نْ أَ
الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
 « مْ «نَعَ  : الَ قَ فَ ؟  يْتَ تَكَ اشْ  ! دُ مَّ حَ مُ ا  يَ فقال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أتى  جبريل  أن 
ــسٍ  ــفْ ــلِّ نَ ــرِّ كُ ــنْ شَ مِ  ، يــكَ ذِ ــؤْ يُ ءٍ  ــيْ ــلِّ شَ ــنْ كُ ، مِ قِــيــكَ رْ ــهِ أَ ــمِ الــلَّ : «بِــاسْ ــالَ قَ

.(٣ ) قِــيــكَ رْ ــهِ أَ الــلَّ ــمِ  ، بِــاسْ ــيــكَ ــفِ ــشْ يَ ، الــلــهَُّ  ــدٍ ــاسِ حَ ــيْــنِ  وْ عَ أَ
لــــمــــمــــنــــوعــــة: فـــهـــي مــــا كـــــان فـــيـــهـــا شــــــرك، كـــتـــعـــويـــذ  ا لــــرقــــيــــة  ا أمــــــا 
مــعــنــاه  يــفــهــم  ال  وبــمــا  والــصــالــحــيــن،  الــجــن  أســـمـــاء  بــذكــر  الــمــريــض 
الــســابــق: «الَ  الــحــديــث  فــي  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  لــقــول  ا،  شركً يــكــون  أن  خــشــيــة 

.(٤ )« كٌ ــرْ شِ فِــيــهِ  ــنْ  ــكُ يَ ــا لَــمْ  ــى مَ قَ بِــالــرُّ ــأْسَ  بَ
.٢٢٠٢ (١)  برقم 
.٢١٩١ (٢)  برقم 
.٢١٨٥ (٣)  برقم 

.١٢٣ ص  (٤)  سبق تخريجه 



١٢٨
قـــــي، وأمــــر بــهــا  ورُ قـــال الـــخـــطـــابـــي۴: «وكـــــانگ قـــد رقـــى 
مــبــاحــة  فــهــي  تــعــالــى  اهللا  بــأســمــاء  أو  بــالــقــرآن  كــانــت  فـــإذا  وأجــازهــا، 
بغير  منها  كان  فيما  والمنع  الكراهية  جاءت  وإنما  بها،  مأمور  أو 
أو قــوالً يــدخــلــه الــشــرك، قــال:  ا،  لــســان الــعــرب، فــإنــه ربــمــا كــان كــفــرً
الــجــاهــلــيــة  مـــذاهـــب  عــلــى  كـــان  مـــا  يـــكـــره  الــــذي  يـــكـــون  أن  ويــحــتــمــل 
اآلفــات، ويــعــتــقــدون ذلــك مــن  الــتــي يــتــعــاطــونــهــا، وأنــهــا تــدفــع عــنــهــم 

.(١ قــبــل الــجــن ومــعــونــتــهــم»(
وقــال شــيــخ اإلســالم ابــن تــيــمــيــة۴: «كــل اســم مــجــهــول فــلــيــس 
ألنــه  مــعــنــاه  عــرف  ولــو  بــه،  يــدعــو  أن  عــن  فــضــالً  بــه،  يــرقــي  أن  ألحــد 
ال يــعــرف الــعــربــيــة،  يــكــره الــدعــاء بــغــيــر الــعــربــيــة، وإنــمــا يــرخــص لــمــن 

.(٢ فــلــيــس مــن اإلســالم»( ا  فــأمــا جــعــل األلــفــاظ الــعــجــمــيــة شــعــارً
وقـــال الــســيــوطــي۴: «قـــد أجــمــع الــعــلــمــاء عــلــى جـــواز الــرقــى 
بأسمائه  أو  تعالى،  اهللا  بكالم  يكون  أن  شروط:  ثالثة  اجتماع  عند 
أن  يــعــتــقــد  وأن  مــعــنــاه،  يــعــرف  وبــمــا  الــعــربــي،  وبــالــلــســان  وصــفــاتــه، 

 .(٣ اهللا تــعــالــى»( الــرقــيــة ال تــؤثــر بــذاتــهــا، بــل بــتــقــديــر 
 رو فــقــد  ذلــك،  فــي  حــرج  فــال  الــرقــيــة  عــلــى  األجـــرة  أخــذ  وأمــا 
ـــه بن  (١)  تــيــســيــر الــعــزيــز الــحــمــيــد فـــي شـــرح كــتــاب الــتــوحــيــد لــلــشــيــخ ســلــيــمــان بـــن عــبــد الـــلَّ

ص١٦٥-١٦٦. عبدالوهاب  محمد بن 

.(٤٦٩/١) المستقيم  الصراط  اقتضاء    (٢)
ص١٤٨. المجيد  فتح    (٣)

١٢٨Û”ä€a



١٢٩
ــا  ــاسً نَ نَّ  أَ الــخــدريگ:  ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري 
ـــنْ  مِ ـــيٍّ  ـــحَ بِ وا  ـــرُّ ـــمَ فَ  ، ـــرٍ ـــفَ سَ ـــي  فِ ـــوا  ـــانُ كَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ـــــولِ  سُ رَ ــــابِ  ــــحَ صْ أَ ــــنْ  مِ
ــلْ  : هَ ــمْ ــهُ ــوا لَ ــالُ ــقَ فَ  ، ــمْ ــوهُ ــيــفُ ــضِ يُ ــمْ  ــلَ فَ ــمْ  ــوهُ ــافُ ــضَ ــتَ ــاسْ فَ  ، بِ ـــرَ ـــعَ لْ ـــاءِ ا ـــيَ حْ أَ
 : ــمْ ــنْــهُ مِ ــلٌ  جُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــابٌ ــصَ مُ وْ  أَ يــغٌ  ــدِ لَ ــيِّ  ــحَ الْ ــدَ  ــيِّ سَ نَّ  ــإِ فَ ؟  اقٍ رَ ــمْ  فِــيــكُ
نْ  مِ ا  قَطِيعً طِيَ  عْ أُ فَ  ، لُ جُ الرَّ أَ  بَرَ فَ  ، كِتَابِ الْ ةِ  اتِحَ بِفَ اهُ  قَ رَ فَ اهُ  تَ أَ فَ  ، مْ نَعَ
ــى  تَ ــأَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبِــيِّ لِــلــنَّ لِـــكَ  ذَ ـــرَ  كُ ذْ أَ ــتَّــى  حَ  : ـــالَ قَ وَ ــا،  ــهَ ــلَ ــبَ ــقْ يَ نْ  أَ ــى  بَ ــأَ فَ  ، ـمٍ ــنـَ غَ
إِالَّ  ــيْــتُ  قَ رَ ــا  مَ واهللاِ   ! اهللاِ ــولَ  سُ ــا رَ يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ لِــكَ لَ ذَ ــرَ  كَ ــذَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيَّ
 : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ؟»  ــةٌ ــيَ قْ رُ ــا  ــهَ نَّ أَ اكَ  رَ دْ أَ ــا  مَ : «وَ ــالَ قَ وَ ــمَ  ــبَــسَّ ــتَ فَ  ، ــتَــابِ ــكِ الْ ــةِ  ــاتِــحَ بِــفَ

.(١ )« ــمْ ــكُ ــعَ ــمٍ مَ ــهْ بِــسَ ــوا لِــي  بُ ــرِ اضْ ، وَ ــمْ ــنْــهُ وا مِ ــذُ «خُ
األجـــــرة عــلــى  لــــنــــووي۴: «هـــــذا تـــصـــريـــح بـــجـــواز أخــــذ  قــــال ا

.(٢ الــرقــيــة، ونــص عــلــيــه أحــمــد»(
أخـــذ  بـــجـــواز  بــــأس  تـــيـــمـــيـــة۴: «ال  ابــــن  اإلســـــالم  شـــيـــخ  وقـــــال 

.(٣ األجــرة عــلــى الــرقــيــة، ونــص عــلــيــه أحــمــد»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.٢٢٠١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٢٧٦ برقم  البخاري  صحيح    (١)
للنووي (١٨٨/١٤). مسلم  صحيح  شرح    (٢)

.(٤٠٨/٥) الفتاو   (٣)



١٣٠



١٣١



گ

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
األمـــة، وبــطــل  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعـــالم هـــذه 
مــن أبــطــالــهــا، صــحــابــي جــلــيــل مــن أصــحــاب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، نــقــتــبــس مــن 

الــدروس والــعــبــر. ســيــرتــه الــعــطــرة 
أحــد الــنــقــبــاء لــيــلــة  كــانگ مــن الــســابــقــيــن إلــى اإلســالم، وكــان 
اهللا  حــد، أخــبــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أن  أُ واســتــشــهــد يــوم  ا،  بــدرً الــعــقــبــة، وشــهــد 

ــا – أي مــن غــيــر واســطــة – . كــلــمــه كــفــاحً
السلمي،  األنصاري  الخزرجي  حرام  بن  عمرو  بن  اهللا  عبد  إنه 

والــد جــابــر الــصــحــابــي الــمــشــهــور.
وكــان  حـــد،  أُ يـــوم  ــتــل  قُ مــن  أول  اهللا  عــبــد  ســعــد: «كـــان  ابـــن  قـــال 

.(١ أحــمــر، أصــلــع، لــيــس بــالــطــويــل»(
.(٤٢٤/٣) الكبر الطبقات    (١)





١٣٢
عــلــى  تـــــدل  عـــظـــيـــمـــة  مــــواقــــف  عـــمـــرو  بــــن  اهللا  لـــعـــبـــد  كـــانـــت  وقـــــد 
صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابــن   رو الــديــن،  لــهــذا  ونــصــرتــه  وبــذلــه  فــضــلــه 
وقـــالملسو هيلع هللا ىلص  طـــويـــل،  حـــديـــث  فـــي  اهللاک  عــبــد  بـــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مـــن 
ــنِ  بْ ــهِ  الــلَّ ــدِ  ــبْ عَ ــا  ــمَ ــيَّ سِ الَ  وَ ا،  ــرً ــيْ خَ ــنَّــا  عَ ــارَ  ــصَ نْ األَ ــهُ  الــلَّ   ــزَ آخــره: «جَ فــي 

.(١ )« ةَ ــبَــادَ ــنِ عُ بْ ــدِ  ــعْ سَ ، وَ امٍ ــرَ ــنِ حَ بْ و  ــرِ ــمْ عَ
جــابــر  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ورو
 ،(٢ ــجــى( ــسَ مُ بِــي  ــأَ بِ ــيءَ  جِ  ، ـــدٍ حُ أُ مُ  ــوْ يَ ــانَ  كَ ــا  ــمَّ لَ قــال:  اهللاک  عــبــد  ابــن 
ــمَّ  ثُ ــي،  مِ ــوْ قَ ــانِــي  ــنَــهَ فَ  ، بَ ــوْ الــثَّ ــعَ  فَ رْ أَ نْ  أَ تُ  دْ رَ ــأَ فَ  : ــالَ قَ  ، بِــهِ  (٣ ) ــلَ ــثِّ مُ ــدْ  قَ وَ
وْ  أَ  - اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ولُ  سُ رَ هُ  عَ فَ رَ فَ ي،  مِ وْ قَ انِي  نَهَ فَ  ، بَ الثَّوْ عَ  فَ رْ أَ نْ  أَ تُ  دْ رَ أَ
ـــنْ  : «مَ ـــالملسو هيلع هللا ىلص َ ـــقَ فَ  ، ــةٍ ــائِــحَ صَ وْ  أَ ــاكِــيَــةٍ  بَ تَ  ـــوْ صَ ــعَ  ــمِ ــسَ فَ  ، فِـــعَ ـــرُ فَ بِـــهِ  ـــرَ  مَ أَ
ــكِــي؟  ــبْ تَ لِـــمَ  : «وَ ــالَ ــقَ فَ و  ــرٍ ــمْ عَ ـــتُ  خْ أُ وْ  أَ و-  ــرٍ ــمْ عَ ــةُ  ــنَ بْ ا ــوا:  ــالُ ــقَ فَ ؟»  هِ ـــذِ هَ

.(٤ )« فِــعَ ــتَّــى رُ ــا حَ ــتِــهَ ــنِــحَ جْ بِــأَ ــهُ  ــظِــلُّ تُ ــةُ  ئِــكَ ــالَ لْــمَ الَــتِ ا ــا زَ ــمَ فَ
بـــــن حــــجــــر۴: «ومــــعــــنــــاه أنـــــه مــــكــــرم بــصــنــيــع  قـــــال الـــحـــافـــظ ا
الــجــلــيــل  هــذا  ألن  بــروحــه؛  لــصــعــودهــم  عــلــيــه  وتــزاحــمــهــم  الــمــالئــكــة 
عــلــيــه،  ــبــكــى  يُ أن  يــنــبــغــي  ال  بــأجــنــحــتــهــا  الــمــالئــكــة  تــظــلــه  الـــذي  الــقــدر 
۴ فـــي الــســلــســلــة  ٦٩٨١، وصــحــحــه الــشــيــخ األلـــبـــانـــي  (١)  صــحــيــح ابــــن حـــبـــان بـــرقـــم 

.٤٦١ برقم  الصحيحة 
النهاية (٣١٠/٢). انظر  مغطى.  أي    (٢)

ونحو  أذنه..  أو  أنفه  أو  أطرافه  قطع  إذا  بالقتيل  ومثل  الثاء،  وكسر  الميم  بضم  ثل:  مُ   (٣)
النهاية (٢٥١/٤). انظر  ذلك. 

.٢٤٧١ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٢٩٣ برقم  البخاري  صحيح    (٤)
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١٣٣
.(١ بــل يــفــرح لــه بــمــا صــار إلــيــه»(

حديث  مــن  صحيحه  فــي  حــبــان  وابــن  سننه  فــي  والــتــرمــذي   ورو
ا  يَ  : ــتُ ــلْ قُ ا؟»  ــرً ــسِ ــنْــكَ مُ اكَ  رَ أَ ــالِــي  مَ ــابِــرُ  جَ ــا  قــال: «يَ اهللاک  عبد  بــن  جابر 
كَ  ــرُ ــشِّ بَ أُ الَ  : «أَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــيَــاالً عِ وَ ــنًــا  يْ دَ يْهِ  لَ عَ كَ  ــرَ تَ وَ بِــي  أَ دَ  هِ تُشْ اسْ هِ  اللَّ ــولَ  سُ رَ
اءِ  رَ وَ نْ  مِ إِالَّ  طُّ  قَ هِ  قِ لْ خَ نْ  مِ ا  دً أَحَ مْ  لِّ كَ يُ لَمْ  هَ  اللَّ إِنَّ   ، بَاكَ أَ بِهِ  هُ  اللَّ يَ  لَقِ ا  بِمَ
لَيَّ  عَ نَّ  تَمَ ي  بْدِ عَ ا  يَ  : الَ قَ وَ ا،  احً كِفَ هُ  لَّمَ كَ فَ اكَ  بَ أَ يَا  أَحْ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ  ، ابٍ جَ حِ
كَ  ــارَ ــبَ ــالَ تَ ــقَ ، فَ ــلُ فِــيــكَ ــتَ قْ ــأُ ــا فَ ــيَ نْ ـــى الــدُّ نِـــي إِلَ دَّ ـــرُ : تَ ـــالَ ، قَ ــيــكَ ــطِ عْ ــتَ أُ ــئْ ــا شِ مَ
يَا.  نْ الدُّ نِي  عْ يَ  « عُونَ جَ رْ يُ الَ  ا  إِلَيْهَ مْ  هُ نَّ أَ ينٍ  بِيَمِ تُ  مْ سَ قْ أَ إِنِّي   ، الَ الَى:  عَ تَ وَ

  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d ﴿ :ونزلت هذه اآلية
r ﴾ [آل عمران:  ١٦٩](٢).    q   p   o

ـــا  ـــمَّ لَ قـــــال:  جــــابــــرگ  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــنـــســـائـــي   ورو
ــا  ــمَ ــهُ ــتْ ضَ ــرَ ـــدْ عَ ــا قَ ــمَ ــهِ ـــي بِ مِّ ـــاءتْ أُ ـــجَ فَ  ، ـــدٍ حُ مَ أُ ـــوْ يَ ـــالِـــي  خَ وَ بِـــي  ـــيْـــبَ أَ صِ أُ
ــتْــلَــى  فِــنُــوا الــقَ ادْ  : ــنَــادٍ  مُ ــنَــادَ فَ  . ــنَــةِ يْ ــدِ ــى الــمَ لَ إِ ــا  ــمَ ــتْ بِــهِ ــبَــلَ قْ ــأَ فَ  ، ــةٍ ــاقَ ــلَــى نَ عَ

.(٣ ــا( ــمَ ــهِ عِ ــارِ ــصَ فِــي مَ فِــنَــا  دُ ــتَّــى  حَ ا  دَّ ــرُ فَ ــم،  ــهِ عِ ــارِ ــصَ فِــي مَ
بـــن  ـــــر  جـــــاب حـــــديـــــث  مــــــن  مـــــســـــنـــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  اإلمـــــــــــام   ورو

(١)  فتح الباري (١١٦/٣).
(٢)  صحيح ابن حبان برقم ٦٩٨٣، وسنن الترمذي برقم ٣٠١٠، وحسنه األلباني ۴ 
واللفظ  خزيمة(٨٩٠/٢)  البن  التوحيد  وكتاب   ،٢٤٠٨ برقم  الترمذي  صحيح  في 
له، والزيادة في آخر الحديث للترمذي، ورواه اإلمام أحمد في مسنده (١٦٣/٢٣) 

حسن. إسناده  محققوه:  وقال  ا،  ١٤٨٨١مختصرً برقم 
ص٢٥. الجنائز  أحكام  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ٢٠٠٥ برقم    (٣)



١٣٤
عــلــى  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أشــــــرف  حــــــد  أُ يـــــوم  كـــــان  لـــمـــا  قــــــال:  اهللاک  عـــبـــد  
ــدْ  ــي قَ نِّ ــإِ فَ ــمْ  ــهِ ــائِ مَ بِــدِ ــمْ  ــوهُ ــلُ مِّ ــتــلــوا يــومــئــذ، فــقــال: «زَ الــشــهــداء الــذيــن قُ
ــدِ  احِ ــوَ ــبْــرِ الْ ــقَ لْ فِــي ا ــةُ  ثَ الــثَّــالَ وَ نِ  ــالَ جُ ــنُ الــرَّ فَ ــدْ يُ ــانَ  ــكَ فَ  ،« ــمْ ــيْــهِ ــلَ تُ عَ ــدْ ــهِ شَ
بِــي  فِــنَ أَ ــدُ فَ  : ــرٌ ــابِ جَ ــالَ  . قَ ــهُ ــونَ مُ ــدِّ ــقَ ــيُ فَ آنِ  ــرْ ــقُ أَ لِــلْ ــرَ قْ ــانَ أَ ــمْ كَ ــهُ يُّ : أَ لُ ــأَ ــسْ يُ وَ

.(١ ) ــدٍ احِ وَ ــبْــرٍ  فِــي قَ ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ ــي  ــمِّ عَ وَ

بـــن  بـــــر  جـــــا حـــــديـــــث  مــــــن  مــــســــنــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  اإلمــــــــــام   ورو
 ، ـــمْ ـــوهُ ـــلُ ـــسِّ ـــغَ تُ «الَ  حــــد:  أُ قــتــلــى  فـــي  قـــال  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  اهللاک  عبد 

.(٢ )« ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــا  ــكً ــسْ مِ ــوحُ  ــفُ يَ مٍ  دَ ــلَّ  كُ وْ  أَ حٍ -  ــرْ جُ ــلَّ  كُ نَّ  ــإِ فَ

قـــال:  جـــابـــرگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
ــتُــوالً  ــقْ مَ إِالَّ  انـِـي  رَ أُ ــا  مَ فــقــال:   الــلــيــل  مــن  أبــي  دعــانــي  حــد  أُ حــضــر  لــمــا 
ي  ــدِ ــعْ بَ كُ  ـــرُ تْ أَ الَ  ـــي  نِّ إِ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبِــيِّ الــنَّ ـــابِ  ـــحَ صْ أَ ـــنْ  مِ ــلُ  ــتَ ــقْ يُ ـــنْ  مَ لِ  وَّ أَ فِــي 
 ، ــضِ ــاقْ فَ ــنًــا  يْ دَ ــيَّ  ــلَ عَ نَّ  ــإِ فَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  ــولِ  سُ رَ ــسِ  ــفْ نَ ــرَ  ــيْ غَ  ، ــنْــكَ مِ ــيَّ  ــلَ عَ ــزَّ  عَ أَ
ــهُ  ــعَ مَ فِــنَ  دُ وَ ــتِــيــلٍ  لَ قَ وَّ أَ ــانَ  ــكَ فَ ــنَــا،  ــبَــحْ صْ ــأَ فَ ا،  ــيْــرً خَ اتِــكَ  ــوَ خَ بِــأَ صِ  ــتَــوْ اسْ وَ
تُهُ  جْ رَ تَخْ فَاسْ  ، رِ اآلخَ عَ  مَ هُ  كَ رُ تْ أَ نْ  أَ ي  سِ نَفْ تَطِبْ  مْ  لَ مَّ  ثُ  ، بْرٍ قَ فِي  رُ  آخَ

.(٣ ) نِــهِ ذُ ــيْــرَ أُ ــنَــيَّــةً غَ ــتُــهُ هُ ــعْ ضَ وَ مِ  ــيَــوْ ــوَ كَ ا هُ ذَ ــإِ فَ  ، ــرٍ ــهُ شْ ــتَّــةِ أَ ــدَ سِ ــعْ بَ

قال ابن حجر۴: «وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في الموطأ 
(١)  (٦٤/٣٩-٦٥) برقم ٢٣٦٦٠، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط البخاري.

صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،١٤١٨٩ برقم   (٩٧/٢٢)  (٢)
.١٣٥١ (٣)  برقم 
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١٣٥
عــن عــبــد الــرحــٰمــن بــن أبـــي صــعــصــعــة أنـــه بــلــغــه أن عــمــرو بــن الــجــمــوح 
في  وكانا  قبرهما  السيل  حفر  قد  كانا  األنصاريين  عمرو  بن  وعبد اهللا 
كأنهما  يتغيرا  لم  فوجدا  مكانهما،  من  ليغيرا  عنهما  فحفر  واحد،  قبر 
سنة.  وأربــعــون  ســت  عنهما  حفر  ويــوم  أُحــد  بين  وكــان  بــاألمــس،  ماتا 
وقـــد جــمــع بــيــنــهــمــا ابـــن عــبــدالــبــر بــتــعــدد الــقــصــة، وفــيــه نــظــر؛ ألن الــذي 
فــي حــديــث جــابــر أنـــه دفـــن أبـــاه فــي قــبــر وحـــده بــعــد ســتــة أشــهــر، وفــي 
حــديــث الــمــوطــأ أنــهــمــا وجـــدا فــي قــبــر واحـــد بــعــد ســت وأربــعــيــن سنة، 
أن  أو  المجاورة،  قــرب  واحــد  قبر  في  بكونهما  المراد  يكون  أن  فإما 
إسحاق  ابــن  ذكــر  وقــد  واحــد،  كقبر  فصارا  القبرين  أحــد  خــرق  السيل 
فــي الــمــغــازي فــقــال: حــدثــنــي أبــي عــن أشــيــاخ مــن األنــصــار قــالــوا: لما 
ضــرب مــعــاويــة عــيــنــه الــتــي مــرت عــلــى قــبــور الــشــهــداء انــفــجــرت العين 
عــلــيــهــم، فــجــئــنــا فــأخــرجــنــاهــمــا – يــعــنــي عــمــرو وعــبــد اهللا – وعــلــيــهــمــا 
بــردتــان قــد غــطــى بــهــمــا وجــوهــهــمــا، وعــلــى أقــدامــهــمــا شـــيء مــن نــبــات 
شاهد  ولــه  بــاألمــس.  دفنا  كأنهما  تثنيًا  يتثنيان  فأخرجناهما  األرض، 

جابر(١).  عن  الزبير  أبي  طريق  من  سعد  ابن  عند  صحيح  بإسناد 
UnÁÅu’\;Å\Ê…;flŸÂ

ــا بــعــد الــوفــاة. األوالد بــاآلبــاء خــصــوصً اإلرشــاد إلــى بــر   -١» 
وفــيــه االســتــعــانــة عــلــى ذلــك بــإخــبــارهــم بــمــكــانــتــهــم مــن الــقــلــب.  -٢

(١)  فتح الباري (٢١٦/٣).



١٣٦
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  الســتــثــنــائــه  الــمــذكــورة  اهللاگ  عــبــد  إيــمــان  قــوة  وفــيــه   -٣

مــمــن جــعــل ولــده أعــز عــلــيــه مــنــهــم.
األرض  بكون  وكرامته  ظن،  ما  على  األمر  بوقوع  كرامته  وفيه   -٤
الشهادة. لمكان  ذلك  أن  والظاهر  فيها،  لبثه  مع  جسده  تبل  لم 
قضاء  في  موته  بعد  أبيه  بوصية  لعمله  لجابرگ  فضيلة  وفيه   -٥

 .(١ ديــنــه»(
أبــاه  أن  جــابــرگ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   فــرو
ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ كَ  ـــــرَ تَ ــــي  بِ أَ نَّ  إِ فــقــلــت:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  فــأتــيــت  ديــــن،  وعــلــيــه  تـــوفـــي 
ــنِــيــنَ  سِ جُ  ــرِ ــخْ يُ ــا  مَ ــغُ  ــلُ ــبْ يَ الَ  وَ  ، ــهُ ــلُ ــخْ نَ جُ  ــرِ ــخْ يُ ــا  مَ إِالَّ  ي  ــنْــدِ عِ ــيْــسَ  لَ وَ ــنًــا،  يْ دَ
ــى  ــشَ ــمَ فَ  ، ـــاءُ مَ ـــرَ الـــغُ ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــشَ  ـــحِ ـــفْ يُ الَ  ـــيْ  لِـــكَ ـــي  ـــعِ مَ ـــقْ  ـــلِ ـــطَ ـــانْ فَ  ، ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ ـــا  مَ
 : الَ قَ فَ  ، يْهِ لَ عَ لَسَ  جَ مَّ  ثُ  ، رَ آخَ مَّ  ثَ ا،  عَ فَدَ رِ  التَّمْ رِ  يَادِ بَ نْ  مِ رٍ  يْدَ بَ لَ  وْ حَ

.(٢ ) ــمْ ــاهُ ــطَ عْ ــا أَ ــثْــلُ مَ ــيَ مِ ــقِ بَ وَ ــمْ  ــهُ ي لَ ــذِ ــمُ الَّ ــاهُ فَ وْ ــأَ فَ  ،« ــوهُ عُ ــزِ نْ «ا
صْ  نْقُ يَ مْ  لَ هُ  نَّ أَ كَ ي  رِ تَمْ يَ  قِ بَ وَ البخاري:  صحيح  في  رواية  وفي 

.(٣ ءٌ ( ــيْ ــنْــهُ شَ مِ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
(١)  فتح الباري (٢١٧/٣).

.٣٥٨٠ (٢)  برقم 

.٢١٢٧ (٣)  برقم 
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١٣٧





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..

األديان  أكمل  محمدملسو هيلع هللا ىلص  به  جاء  الذي  اإلسالمي  الدين  «فإن 
وقـــد حـــو مــن الــمــحــاســن والــكــمــال  وأفــضــلــهــا وأعــالهــا وأجــلــهــا، 
بالكمال  تعالى  هللا  يشهد  ما  والحكمة  والعدل  والرحمة  والصالح 
ا،  حقً اهللا  رسول  أنه  لنبيه  ويشهد  والحكمة،  العلم  وسعة  المطلق 
إال  هـــو  إن   ،الـــهـــو عـــن  يــنــطــق  ال  الـــذي  الــمــصــدوق  الـــصـــادق  وأنـــه 

وحــي يــوحــى.

بالتفرد  هللا  شاهد  وأجل  برهان،  أعظم  اإلسالمي  الدين  فهذا 
اهللا  قـــال  والـــصـــدق،  ولــنــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص بــالــرســالــة  كــلــه،  الــمــطــلــق  بــالــكــمــال 

﴾ [آل عــمــران:  ١٩].  M L  K  J  I  H﴿ تــعــالــى: 

ودالئــلــه  ومــحــاســن الــديــن اإلســالمــي عــامــة فــي جــمــيــع مــســائــلــه 
واألحكام،  الشرع  علوم  من  عليه  دل  وفيما  وفروعه،  أصوله  وفي 





١٣٨
.(١ دل عــلــيــه مــن عــلــوم الــكــون واالجــتــمــاع»( ومــا 

قـــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
لِــي  ــسَ  ــيْ لَ ـــهُ  نَّ إِ اهللا،  ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ ــى،  ــمَ عْ أَ ـــلٌ  جُ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيَّ الــنَّ ـــى  تَ «أَ
ــهُ  لَ ــصَ  خِّ ــرَ يُ نْ  أَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ــولَ  سُ رَ لَ  ــأَ ــسَ فَ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ــمَ الْ ــى  لَ إِ نِــي  ــودُ ــقُ يَ ــدٌ  ــائِ قَ
ــعُ  ــمَ ــسْ تَ ــلْ  : «هَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــاهُ عَ ــى دَ لَّ وَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــهُ ــصَ لَ خَّ ــرَ فَ  ، ــتِــهِ ــيْ فِــي بَ ــيَ  ــلِّ ــيُــصَ فَ
روايــة ألبــي  وفــي   .(٢ )« ــبْ جِ ــأَ : «فَ ــالَ ، قَ ــمْ ــعَ : نَ ــالَ ةِ؟» قَ ــالَ بِــالــصَّ اءَ  الــنِّــدَ

.(٣ ) « ــةً ــصَ خْ ــدُ لَــكَ رُ جِ داود قــال: «الَ أَ
ــيْــنَ  بَ وَ ــيْــنِــي  بَ نَّ  إِ  ، ــهِ الــلَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ قــال:  أحــمــد أنــه  عــنــد  روايــة  وفــي 
ــنِــي  ــعُ ــسَ يَ أَ  ، ــةٍ ــاعَ سَ ــلَّ  كُ ــائِــدٍ  قَ ــلَــى  عَ رُ  ــدِ قْ أَ الَ  وَ ا،  ــرً ــجَ شَ وَ  ، ــالً ــخْ نَ ــدِ  ــجِ ــسْ ــمَ الْ
 : ـــالَ قَ  ، ـــمْ ـــعَ نَ  : ــــالَ قَ ؟»  ــــةَ ــــامَ قَ ِ اإلْ ـــعُ  ـــمَ ـــسْ تَ : «أَ ــــالَ قَ ــيْــتـِـي؟  بَ فِـــي  ـــيَ  ـــلِّ صَ أُ نْ  أَ

.(٤ ــا»( تِــهَ ــأْ «فَ
فــي هـــذا الــحــديــث بــيــان واضـــح أنـــه الرخــصــة لــألعــمــى فــي تــرك 
وقد  المسجد،  إلى  يقوده  ا  قائدً يجد  لم  أنه  حال  في  حتى  الجماعة 
الشدة،  من  شيء  فيه  أن  ذلك،  من  الحكمة  لفهم  يوفق  لم  من   ير

العظيمة. وحكمه  اإلسالمي  الدين  محاسن  من  هذا  أن  والحق 
ص٣٨٩. سعدي۴  ابن  للشيخ  اإلسالمي  الدين  محاسن  في  المختصرة  الدر    (١)

.٦٥٣ (٢)  برقم 
برقم  داود (١١/١)  أبــي  ســنــن  صــحــيــح  فــي  األلــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه   ،٥٥٢ بــرقــم    (٣)

.٥١٦
لغيره. صحيح  حديث  محققوه:  وقال   ،١٥٤٩١ برقم   (٢٤٥/٢٤)  (٤)

١٣٨Ôfl˝ç⁄a @ÂÌÜ€a @Âçb™@Âfl



١٣٩
وللعاملني،  ألمته  رمحة  رسوله  أرسل  أنه  تعاىل  اهللا  رحمة  ومن 
﴾ [األنبياء:   e   d   c  b   a   ` قال اهللا تعالى: ﴿ 

.[١٠٧
  È   Ç   Æ   Å  ﴿ نبيهملسو هيلع هللا ىلص:  على  ممتنا  تعالى  وقال 
  Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï Î   Í   Ì   Ë    Ê   É

[١١٣ ﴾ [الــنــســاء:   Õ

فــي  يـــصـــلـــي  أن  لــــه  رخـــــص  ملسو هيلع هللا ىلص  لـــنـــبـــي  ا أن  لــــو  يــــــت  أرأ قــــــول:  أ
عــلــيــهــا  ســيــحــصــل  لـــتـــي  وا عـــلـــيـــه،  ســـتـــفـــوت  لـــمـــنـــافـــع  ا مـــن  كـــم  لـــبـــيـــت  ا
الــجــمــاعــة،  صــالة  فــي  واألجــر  لــفــضــل  ا  ســو لــمــســجــد،  ا حــضــر  إذا 
حــضــر  فـــي  لــجــلــوس  وا لــمــوعــظــة  ا وســـمـــاع  اإلخــــوان  ولـــقـــاء  فــســالم 
فــي  صــلــى  إذا  ذلك  ســيــعــوض  فــكــيــف   . جدا كــثــيــر  ذلك  وغير  الذكر 
لــبــصــر،  ا بــفــقــد  بــتــالهــم  ا بــمــن  اإلســـالمـــي  لــتــاريــخ  ا امــتــأل  وقـــد  بــيــتــه، 
بــالــخــيــر  ا  وأمرً ودعوة  وعمالً  ــا  عــلــمً األرض  شــهــرتــهــم  أطــبــقــت  وقد 
ــنــتــفــع  ســيُ وهــل  لــشــهــرة،  ا هــذه  لــهــم  ســيــكــون  فــهــل  الــشــر.  عــن  ــا  ونــهــيً
بــالــرخــصــة. وأخــــذوا  لــهــم  خـــص  رُ لـــو  لــعــظــيــمــة  ا لــمــنــافــع  ا هـــذه  بــهــم 
بــيــتــه  في  يصلي  أن  األعمى  لهذا  رخص  لو  فإنه  اإليضاح  ولزيادة 

أمــريــن: بــيــن  حــالــه  فــســيــكــون 
وال  ـــا  رحـــمً يــصــل  وال  ـــا  صـــديـــقً يــــزور  فـــال  بــيــتــه  فـــي  يــقــعــد  أن  األول: 
يقضي  وال  دعوة  يحضر  وال  جنازة  يشهد  وال  ا  مريضً يعود 
ألنــه  الــدنــيــا،  أو  الــديــن  أغــراض  مــن  ــا  غــرضً غــيــره  وال  لــنــفــســه 



١٤٠
لـــصـــالة  الــــحــــضــــور  وأدع  ذلـــــك  كــــل  أفــــعــــل  كـــيـــف  ســــيــــقــــول: 
األفـــراد الــمــذكــورة،  الــجــمــاعــة وهــي أســهــل مــن بــعــض هــذه 

وحــيــنــئــذ يــكــون قــد حــكــم عــلــيــه بــالــمــوت وهــو حــي.
أمـــــوره  مــــن  يـــحـــتـــاجـــه  مــــا  كــــل  ويـــقـــضـــي  ويــــجــــيء  يـــذهـــب  أن  الــثــانــي: 
عــلــى  يـــمـــر  األحـــــــوال  هـــــذه  فــــي  وهـــــو  لــــعــــامــــة،  ا أو  الـــخـــاصـــة 
أن  والــحــكــمــة  مــن الــعــقــل  فــهــل  وإيــابــه  ذهــابــه  فــي  الــمــســاجــد 
بهذا  ذكر؛  ما  والحال  له  رخص  أنه   بدعو بيته  في  يصلي 
أن  لألعمى  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أمر  أن  الوضوح  غاية  ويتضح  يتبين 
يــحــضــر صـــالة الــجــمــاعــة ولـــم يــرخــص لــه فــي تــركــهــا بــســبــب 
ودفــــع  الـــمـــصـــلـــحـــة  وكــــمــــال  الـــحـــكـــمـــة  عـــيـــن  هــــذا  أن  الـــعـــمـــى 
لــمــفــاســد كــثــيــرة تــحــصــل بــتــركــه الــصــالة مــع الــجــمــاعــة. فــثــبــت 
تــحــصــى  ال  الـــتـــي  اإلســــالمــــي  الــــديــــن  مـــحـــاســـن  مــــن  هـــــذا  أن 
ونفعه  اهللا  دين  في  وفقه  تأملها  من  ويدركها  يعرفها  كثرة، 

.ا ملسو هيلع هللا ىلص مــن الــعــلــم والــهــد اهللا بــه مــحــمــدً مــا نــفــع 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

١٤٠Ôfl˝ç⁄a @ÂÌÜ€a @Âçb™@Âfl
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
 t  s  r  q  p﴿ لــــــــى:  تــــــــعــــــــا قـــــــــــال 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ﴾©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~

. [٦٠ : بـــة لـــتـــو ا ]
المستحقون  وهم  الزكاة  أهل  الكريمة  اآلية  هذه  في  اهللا  «يبين 
تُصرف  أن  يجوز  ال  أنه  منه  ويستفاد  الثمانية.  األصناف  وهم  لها، 
الـــمـــذكـــور،  فـــي  الـــحـــكـــم  إثـــبـــات  يــقــتــضــي  الـــحـــصـــر  ألن  غـــيـــرهـــم؛  فـــي 
ونـــفـــيـــه عـــمـــا ســـــواه، فـــال يـــجـــوز صــــرف الـــزكـــاة فـــي بـــنـــاء الــمــســاجــد، 
وال غــيــر ذلــك؛  إصــالح الــطــرق...  وال فــي  الــمــدارس،  وال فــي بــنــاء 

 §  ¦ ¥  ¤  £﴿ فقال:  األصناف،  لهؤالء  فرضها  اهللا  ألن  
.(١ )﴾©  ¨

عثيمين۴ (٢١٩/٦-٢٢٠). ابن  للشيخ  الممتع،  الشرح    (١)





١٤٢
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مــا  لــديــه  لــيــس  مــن  وهـــو  فــقــيــر،  جــمــع  الــفــقــراء:  األول:  الــصــنــف 
ومسكن،  وملبس  وشراب  طعام  من  يعول  من  وحاجة  حاجته  يسد 
مــن  ــعــطــى  ويُ الــكــفــايــة،  نــصــف  مـــن  أقـــل  يــجــد  أو  ــا،  شــيــئً يــجــد  ال  بـــأن 

الــزكــاة مــا يــكــفــيــه ســنــة كــامــلــة.
أن  إلـــى  ــعــطــى  يُ أنـــه  قــيــل  ابـــن عــثــيــمــيــن۴: «ولـــو  الــشــيــخ  قـــال 
ـــفُ الــفــقــر لــكــان قــوالً قــويــا، وكــذلــك  صْ وَ ويـــزول عــنــه  يــصــبــح غــنــيــا، 

.(١ الــقــول فــي الــمــســكــيــن»(
الـــمـــســـاكـــيـــن: جـــمـــع مـــســـكـــيـــن، وهــــو مـــن يــجــد  لـــثـــانـــي:  ا الـــصـــنـــف 
ويحتاج  آالف  خمسة  معه  كمن  النصف،  من  أكثر  أو  كفايته  نصف 

ــعــطــى مــن الــزكــاة مــا يــكــفــيــه لــمــدة عــام. ويُ إلــى عــشــرة آالف، 
عــلــيــهــا: جــمــع عــامــل، وهـــم الــذيــن  الــعــامــلــون  الــثــالــث:  الــصــنــف 
لمستحقيها،  وصرفها  أهلها  من  الزكاة  لجمع  األمر  والة  يرسلهم 
يعطون  بل  فقراء،  يكونوا  أن  يشترط  فال  أجراء،  وليسوا  والة  فهم 
ولــو كــانــوا أغــنــيــاء؛ ألنــهــم يــعــمــلــون لــمــصــلــحــة الــزكــاة، فــهــم يــعــمــلــون 
فـــقـــراء،  أنـــهـــم  لـــذلـــك  انـــضـــم  فـــــإذا  لـــحـــاجـــتـــهـــم،  ال  إلـــيـــهـــم،  لـــلـــحـــاجـــة 
فإنهم  عيالهم،  ومؤونة  لمؤونتهم  يكفي  ال  العمالة  من  ونصيبهم 

عثيمين۴ (٢٢١/٦). ابن  للشيخ  الممتع،  الشرح    (١)
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١٤٣
لــكــن  لــلــفــقــر،  ويـــعـــطـــون  لــلــعــمــالــة  يــعــطــون  أي  بــالــســبــبــيــن،  يـــأخـــذون 

يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه لــآلتــي:
وإنما  شاء،  ما  الزكاة  من  لنفسه  يأخذ  أن  للعامل  ليس  أنه  األول: 

يــأخــذ مــا يــقــدره لــه مــن أرســلــه مــن الــحــكــام والــوالة.
لــه  يــصــرف  أي  ــا  رزقً يــعــطــى  الــعــمــال  هــؤالء  مــن  كــان  مــن  أن  الــثــانــي: 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  لــقــول  الـــزكـــاة،  مــن  يــأخــذ  أن  لــه  يــحــل  فــال  تـــبًـــا  را
ــدَ  ــعْ بَ ـــذَ  خَ ــا أَ ــمَ فَ ــــا،  قً زْ ـــاهُ رِ ـــنَ قْ زَ ـــرَ فَ ــلٍ  ــمَ ــى عَ ــلَ ــاهُ عَ ــنَ ــلْ ــمَ ــعْ ــتَ اسْ ـــنِ  «مَ

.(١ )« ــولٌ ــلُ ــوَ غُ ــهُ فَ لِــكَ  ذَ
أقــســام: عــلــى  وهــي  قــلــوبــهــم:  الــمــؤلــفــة  الــرابــع:  الــصــنــف 

فــي  الـــدخـــول  فـــي  لـــه  ـــا  تـــرغـــيـــبً فــيُــعــطــى  إســـالمـــه،  يـــرجـــى  الـــكـــافـــر    -١
اإلســالم.

وأذاه عــن الــمــســلــمــيــن . الــكــافــر يــعــطــى لــكــف شــره   -٢
كعدي  اإلسالم،  حسن  كان  وإن  نظراؤه  ليسلم  يعطى  المسلم   -٣

ابــن حــاتــمگ.
ممن  وغيرهم  اإلسالم،  على  وليثبت  إيمانه  ليزداد  يُعطى  من   -٤

أو دفــع شــر. ــا لــقــلــوبــهــم بــجــلــب خــيــر  عــطــوا كــان ذلــك تــألــيــفً إذا أُ
ــه بن  ٢٣٦٩، مــن حــديــث عــبــد الــلَّ ٢٩٤٣، وابـــن خــزيــمــة بــرقــم  (١)  ســنــن أبــي داود بــرقــم 
بـــريـــدة عـــن أبـــيـــهگ، والــلــفــظ لــهــمــا. وصــحــحــه الــشــيــخ األلـــبـــانـــي۴ فـــي صــحــيــح 

.٦٠٢٣ برقم  الصغير  الجامع 



١٤٤
لـــــمـــــراد بــهــا  لـــــرقـــــاب: جـــمـــع رقــــبــــة، وا ا فــــي  لــــخــــامــــس:  ا الـــصـــنـــف 
ــشــتــر مــن مــال الــزكــاة ويــعــتــق،  يُ األمــة الــمــســلــمــة،  أو  الــعــبــد الــمــســلــم 
كــتــابــتــه،  أقـــســـاط  بـــه  يــســدد  مـــا  الـــزكـــاة  مـــن  فــيــعــطــى  ــا  مــكــاتــبً يــكــون  أو 
األسير  وكذا  ربه،  عبادة  من  ويتمكن  التصرف،  نافذ  حرا،  ليصبح 

األعــداء مــن مــال الــزكــاة. ــفــك مــن  يُ الــمــســلــم 

الذي  المدين  وهو  غارم،  جمع  الغارمون:  السادس:  الصنف 
أو  مـــبـــاح  أمـــر  فـــي  لــنــفــســه  ســــواء  اهللا،  مــعــصــيــة  غــيــر  فـــي  ديـــنًـــا  تــحــمــل 
بــه  يــســدد  مــا  الــزكــاة  مــن  ــعــطــى  يُ فــهــذا  الــبــيــن،  ذات  كــإصــالح  لــغــيــره، 
كــان  وإن  الـــزكـــاة  مــن  ــعــطــى  يُ الــنــاس  بــيــن  لــإلصــالح  والـــغـــارم  ديــنــه، 
١) بــيــن فــئــتــيــن  ــل حــمــالــة( رواه مــســلــم: أن قــبــيــصــةگ تــحــمَّ غــنــيــا، لــمــا 
فــقــال  يــســاعــده،  أن  وطــلــب  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  إلـــى  جـــاء  ثـــم  مــتــخــاصــمــتــيــن، 
ــلَ  ــمَّ ــحَ تَ ــــلٍ  جُ رَ  ، ـــةٍ ثَ ـــالَ ثَ ــــدِ  َحَ ألِ إِالَّ  ـــلُّ  ـــحِ تَ الَ  ـــةَ  لَ ـــأَ ـــسْ ـــمَ لْ ا «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: 

.(٢ )« ــكُ ــسِ ــمْ يُ ــمَّ  ثُ ــا،  ــيــبَــهَ ــصِ يُ ــتَّــى  لَــةُ حَ ــأَ ــسْ لْــمَ ــتْ لَــهُ ا ــلَّ ــحَ فَ  ، ــالَــةً ــمَ حَ

ا،  يْهَ لَ عَ لٍ  امِ لِعَ  : ةٍ سَ مْ لِخَ إِالَّ  نِيٍّ  لِغَ ةُ  قَ دَ الصَّ لُّ  تَحِ «الَ  ولحديث: 
قَ  ــدِّ ــصُ تُ ــيــرٍ  ــقِ فَ وْ  أَ  ، ــهِ ــالِ بِــمَ ــا  اهَ ــرَ ــتَ اشْ ــنِــيٍّ  لِــغَ وْ  أَ  ، ــهِ الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــازٍ  ــغَ لِ وْ  أَ

.(٣ )« مٍ ــارِ وْ غَ ، أَ ــنِــيٍّ ــا لِــغَ اهَ ــدَ هْ ــأَ فَ ــيْــهِ  ــلَ عَ
لإلصالح. غيره  عن  دية  أو  دينًا  يعني    (١)

.١٠٤٤ برقم  مسلم  صحيح    (٢)
(٣)  سنن ابن ماجه برقم ١٨٤١عن أبي سعيد الخدري گ، وصححه الشيخ عبدالعزيز 

ص٣٩٦. المرام  لبلوغ  شرحه  في  باز۴،  ابن 

١٤٤Òb◊å€a @›Ác



١٤٥
فــي  الــــغــــزاة  بـــهـــم  لـــــمـــــراد  وا اهللاهللا:  ســـبـــيـــل   فــــي  لــــســــابــــع:  ا الـــصـــنـــف 
الــمــال،  بــيــت  فــي  راتـــب  لــهــم  لــيــس  الــذيــن  الــمــتــطــوعــون  اهللا،  ســبــيــل  

فــيــعــطــون مــن الــزكــاة، ســواء أكــانــوا أغــنــيــاء أم فــقــراء.
الــســبــيــل: وهــو الــمــســافــر الــذي لــيــس لــه مــا  ابــن  الــثــامــن:  الــصــنــف 

فــيُــعــطــى مــن الــزكــاة قــدر مــا يــوصــلــه إلــى بــلــده. يــرجــع بــه إلــى بــلــده، 

VÏ^“à÷^e<Ìœ◊√j€÷]<ÿÒ^ä€÷]<ò√e<ÂÑ‚Ê
لــهــم  الــزكــاة  صــرف  يــجــوز  ال  الــذيــن  األصــنــاف  @ZÛ€Î˛a@Ú€dé‡€a

وهــم:
ــا  ــيــهَ فِ ــــظَّ  حَ لـــقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  الــمــكــتــســبــون:  واألقـــويـــاء  األغـــنـــيـــاء،   -١

١). ويــســتــثــنــى مــا تــقــدم ذكــره. )« ــبٍ ــتَــسِ ــكْ يٍّ مُ ــوِ الَ لِــقَ ــنِــيٍّ وَ لِــغَ
والـــزوجـــة الـــذيـــن تــجــب نــفــقــتــهــم عــلــيــه، فــال  األصــــول والـــفـــروع   -٢
يـــجـــوز دفـــع الـــزكـــاة لــمــن تــجــب عــلــى الــمــســلــم نــفــقــتــهــم كـــاآلبـــاء 
األوالد؛  وأوالد  واألوالد  والــجــدات،  واألجـــداد  واألمــهــات، 
عــلــيــه،  الــواجــبــة  الــنــفــقــة  عــن  يــغــنــيــهــم  هــؤالء  إلــى  الــزكــاة  دفــع  ألن 
ويــســقــطــهــا عــنــه، ومـــن ثــم يــعــود نــفــع الـــزكـــاة إلــيــه، فــكــأنــه دفــعــهــا 

إلــى نــفــســه.
(١)  مسند اإلمام أحمد (٤٨٦/٢٩) برقم ١٧٩٧٢، وقال محققوه: إسناده صحيح على 

عدي. بن  اللَّه  عبيد  حديث  من  الشيخين  شرط 



١٤٦
لــكــفــار  ا لـــى  إ لـــزكـــاة  ا دفـــع  يـــجـــوز  فـــال  لــمــؤلــفــيــن:  ا غــيــر  لـــكـــفـــار  ا  -٣
 .(١ ) « ـــمْ ـــهِ ئِ ا ـــرَ ـــقَ فُ ـــى  ـــلَ عَ دُّ  ــــرَ تُ وَ ـــمْ  ئِـــهِ ـــا ِـــيَ ـــن غْ أَ ـــنْ  مِ ـــذُ  خَ ـــؤْ لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «تُ
مــن  وألن  غـــيـــرهـــم؛  دون  ئـــهـــم  وفـــقـــرا لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا غـــنـــيـــاء  أ أي 
ئـــم  دعـــا وتـــوطـــيـــد  لـــمـــســـلـــمـــيـــن،  ا فــــقــــراء  غــــنــــاء  إ لــــزكــــاة  ا مـــقـــاصـــد 
ال  وذلــــك  لـــمـــســـلـــم،  ا لـــمـــجـــتـــمـــع  ا فــــراد  أ بـــيـــن  واإلخـــــاء  لـــمـــحـــبـــة  ا

لــكــفــار. ا مــع  يــجــوز 

لــهــم  ـــــا  إكـــــرامً لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا آلل  لـــــزكـــــاة  ا تـــحـــل  ال  لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص:  ا آل   -٤
ـــــاخُ  سَ وْ أَ ــــيَ  هِ ـــا  ـــمَ نَّ إِ ـــاتِ  قَ ـــدَ الـــصَّ هِ  ــــذِ هَ لـــقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  لــشــرفــهــم، 
وآل   .(٢ )« ــــدٍ ــــمَّ ــــحَ مُ لِ  آلِ الَ  وَ  ، ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ ـــمُ لِ ـــلُّ  ـــحِ تَ الَ  ــــا  ــــهَ نَّ إِ وَ  ، ــــاسِ لــــنَّ ا
الــراجــح لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص:  مــحــمــد هــم بــنــو هــاشــم وبــنــو الــمــطــلــب عــلــى 

.(٣ )« ــدٌ احِ ءٌ وَ ــيْ شَ ــمٍ  ــاشِ ــنُــو هَ بَ ــطَّــلِــبِ وَ لْــمُ ــنُــو ا بَ ــا  ــمَ نَّ «إِ

لـــقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص:  الـــنـــبـــي  آل  لـــمـــوالـــي  الـــزكـــاة  دفــــع  يـــجـــوز  ال  وكـــذلـــك   -٥
 .(٤ )« ــمْ ــهِ ــسِ ــفُ نْ أَ ــنْ  مِ مِ  ــوْ الــقَ ـيَ  لـِ ا ــوَ مَ إِنَّ  وَ ــا،  ــنَ لَ ــلُّ  ــحِ تَ الَ  ــةَ  قَ ــدَ الــصَّ «إِنَّ 
١٩ مــطــوالً مــن حــديــث ابــن  ١٣٩٥، وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم  (١)  صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم 

عباسک.
عــبــد  بــن  والــعــبــاس  الـــحـــارث  بــن  ربــيــعــة  حــديــث  مــن   ١٠٧٢ بــرقــم  مــســلــم  (٢)  صــحــيــح 

الــمــطــلــبک.
گ. مطعم  بن  جبير  حديث  من   ٣١٤٠ برقم  البخاري  صحيح    (٣)

 ،٦٥٢ برقم  الترمذي  وسنن  رافـــعگ،  أبــي  حديث  ١٦٥٠مـــن  برقم  داود  أبــي  سنن    (٤)
صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه  صحيح.  حسن  حديث  وقال:  له،  واللفظ 

سنن الترمذي برقم ٥٣٠.

١٤٦Òb◊å€a @›Ác



١٤٧
أي فــحــكــمــهــم  مــن أنــفــســهــم،  ومــعــنــى:  ومــوالــي الــقــوم عــتــقــاؤهــم، 

آل بــنــي هــاشــم.. كــحــكــمــهــم، فــتــحــرم الــزكــاة عــلــى مــوالــي 
مــلــك لــســيــده،  مــال الــعــبــد  ألن  يــدفــع الــزكــاة إلــى الــعــبــد:  ال  الــعــبــد   -٦
تــلــزم  نــفــقــتــه  وألن  ســيــده،  مــلــك  إلــى  انــتــقــلــت  الــزكــاة  عــطــي  أُ فــإذا 
ــعــطــى مــن الــزكــاة مــا  يُ ســيــده، ويــســتــثــنــى مــن ذلــك الــمــكــاتــب، فــإنــه 

.(١ يــقــضــي بــه ديــن كــتــابــتــه(
فــمــن دفــعــهــا لــهــذه األصــنــاف مــع عــلــمــه بــأنــه ال يــجــوز دفــعــهــا لــهــم   

فــهــو آثــم.
الــثــمــانــيــة  األصـــنـــاف  اســـتـــيـــعـــاب  يـــشـــتـــرط  هـــل   ZÚÓ„br€a @Ú€dé‡€a

الــمــذكــورة عــنــد تــفــريــق الــزكــاة؟
األصــنــاف الــثــمــانــيــة الــمــذكــورة عــنــد تــفــريــق  ال يــشــتــرط اســتــيــعــاب 
مــن  صــنــف  ألي  دفــعــهــا  يـــجـــزئ  بـــل  الــصــحــيــح،  الـــقـــول  عــلــى  الـــزكـــاة 

  5   4    3   2﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــثــمــانــيــة،  األصـــنـــاف 
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[الــبــقــرة:  ٢٧١].   ﴾I   H   G   F   E    D C   B
دُّ  ــرَ ــتُ فَ ــمْ  ــهِ ــائِ ِــيَ ــن غْ ــنْ أَ ــذُ مِ خَ ــؤْ واحـــد، وقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «تُ فــنــص عــلــى صــنــف 

واحــد. ٢)، فــنــص عــلــى صــنــف  )« ــمْ ئِــهِ ا ــرَ ــقَ فُ ــلَــى  عَ
الزكاة. على  عامالً  كان   إذا  للعبد  بعضهم  وأجازها    (١)

تخريجه. سبق    (٢)



١٤٨
 q  ﴿ تعالى:  بقوله  المراد  أن  على  تدل  وغيرها  األدلة  فهذه 
المستحقين  تعميم  ال  للزكاة  المستحقين  بيان   ﴾s  r

عــنــد تــفــريــقــهــا.
آخــر: بــلــد  إلــى  بــلــدهــا  مــن  الــزكــاة  نــقــل  فــي   ZÚr€br€a@Ú€dé‡€a

بــعــيــد  أو  قـــريـــب  آخــــر  بـــلـــد  إلــــى  بـــلـــدهـــا  مــــن  الــــزكــــاة  نـــقـــل  يـــجـــوز 
يـــكـــون  أو  ا،  فـــــقـــــرً أشــــــد  الـــبـــعـــيـــد  لــــبــــلــــد  ا يــــكــــون  أن  مــــثــــل  لــــلــــحــــاجــــة، 
بــلــد بــعــيــد مــثــل فــقــراء بــلــده، فــإن  لــصــاحــب الــزكــاة أقــارب فــقــراء فــي 
والــصــلــة،  فــي دفــعــهــا إلــى أقــاربــه تــحــصــيــل الــمــصــلــحــة وهــي الــصــدقــة 
تعالى:  قوله  لعموم  الصحيح،  هو  الزكاة  نقل  بجواز  القول  وهذا 
فــي  والــمــســاكــيــن  الــفــقــراء  أي   ﴾t  s  r  q    ﴿

.(١ كــل مــكــان(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

وزارة  إشــراف  تحت  العلماء  من  لمجموعة  والسنة  الكتاب  ضوء  في  الميسر  الفقه    (١)
زاد  شــرح  فــي  الخليل  أحــمــد  للدكتور  ومــذكــرة  ص١٤٤-١٤٧،  اإلســالمــيــة  الــشــؤون 

١٤٤بتصرف. ص٩٩-  المستقنع 

١٤٨Òb◊å€a @›Ác



١٤٩



  

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
الــــزكــــاة فـــريـــضـــة مــــن فــــرائــــض اإلســـــــالم، والــــركــــن الـــثـــالـــث مــن 

 n  m  l  k ﴿ أركــانــه الــخــمــســة الــعــظــام، قــال تــعــالــى: 
 l  k  j﴿ تــعــالــى:  وقــال  q﴾ [الــبــقــرة:  ٤٣]،   p  o

p﴾ [الــتــوبــة:  ١٠٣].  o  n  m
نْ  أَ ةِ  ــادَ ــهَ شَ ــسٍ :  ــمْ خَ ــى  ــلَ عَ ــالمُ  سْ اإلِ ــنِــيَ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «بُ ــولُ  سُ رَ وقــال 
ـــاءِ  يـــتَ إِ وَ  ، ـــالةِ الـــصَّ ــــامِ  قَ إِ وَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ــــولُ  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ  ، ـــهُ لـــلَّ ا إِالَّ  ـــهَ  لَ إِ الَ 

.(١ )« ــانَ ــضَ مَ مِ رَ ــوْ صَ ، وَ ــبَــيْــتِ لْ ــجِّ ا حَ ،  وَ ــاةِ كَ الــزَّ
اليمن:  إلى  بعثه  لما  جبلگ  بن  لمعاذ  وصيته  في  وقالملسو هيلع هللا ىلص 
ـــإِنْ  فَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ــــولُ  سُ رَ ــــي  نِّ أَ وَ  ، ـــهُ لـــلَّ ا إِالَّ  ــــهَ  لَ إِ الَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ ــــى  لَ إِ ــــمْ  ــــهُ عُ «ادْ
ــسَ  ــمْ خَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ضَ  ـــرَ ـــتَ فْ ا ـــدِ  قَ ــهَ  لــلَّ ا نَّ  أَ ــمْ  ــهُ ــمْ ــلِ عْ ــأَ فَ  ، لِـــكَ لِـــذَ ـــوا  ـــاعُ طَ أَ ـــمْ  هُ
ــمْ  ــهُ ـمْ ــلـِ عْ ــأَ فَ  ، ـــكَ لِ ـــذَ ـــوا لِ ـــاعُ طَ ـــمْ أَ ــــإِنْ هُ فَ  ، ـــةٍ ـــلَ ـــيْ لَ مٍ وَ ــــوْ يَ ـــلِّ  كُ فِـــي  اتٍ  ـــوَ ـــلَ صَ

عمرڤ. ابن  حديث  ١٦من  برقم  مسلم  وصحيح   ،٨ برقم  البخاري  صحيح    (١)





١٥٠
ــمْ  ــهِ ــائِ ِــيَ ــن غْ أَ ـــنْ  مِ ـــذُ  خَ ـــؤْ تُ ـــمْ  لِـــهِ ا ـــوَ مْ أَ فِـــي  ـــةً  قَ ـــدَ صَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ضَ  ـــرَ ـــتَ فْ ا هَ  نّ اللَّ أَ

.(١ )« ــمْ ئِــهِ ا ــرَ ــقَ فُ ــلَــى  دُّ عَ ــرَ تُ وَ
UÎ]—á’\;]‚Ë…;fqh;Èi’\;ÿ\ÊŸ¯\

ــا  األنــعــام: وهــي اإلبــل، والــبــقــر، والــغــنــم، لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «مَ بــهــيــمــة   -١
ا  لَهَ عِدَ  قْ أُ إِالَّ  ا،  هَ قَّ حَ ي  دِّ ؤَ يُ الَ  نْمٍ  غَ الَ  وَ رٍ  قَ بَ الَ  وَ بِلٍ  إِ بِ  احِ صَ نْ  مِ
ــهُ  ــحُ ــنْــطَ تَ وَ ــا،  ــهَ ــفِ بِــظِــلْ ــفِ  ــلْ الــظِّ اتُ  ذَ هُ  ــؤُ ــطَ تَ  ، ــرٍ قَ ــرْ قَ ــاعٍ  بِــقَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ
ةُ  ـــورَ ـــسُ ـــكْ مَ الَ  وَ  ، ـــاءُ ـــمَّ جَ ـــذٍ  ـــئِ مَ ـــوْ يَ ــا  ـيــهَ فـِ ـــسَ  ـــيْ لَ ـــا،  نِـــهَ ـــرْ بِـــقَ نِ  ـــرْ ـــقَ لْ ا اتُ  ذَ

.(٢ )« نِ ــرْ لْــقَ ا
مــقــامــهــمــا  يــقــوم  مــا  وكــذلــك  لــفــضــة،  وا الــذهــب  وهــمــا  لــنــقــدان:  ا  -٢
تـــعـــالـــى:  لــــقــــولــــه  لـــــيـــــوم،  ا لــــمــــتــــداولــــة  ا لــــورقــــيــــة  ا لــــعــــمــــالت  ا مـــــن 

 Y  X  W  V  U  T  S  R   ﴿
وقـــــولـــــهملسو هيلع هللا ىلص:   .[٣٤ لـــــتـــــوبـــــة:   [ا  ﴾]  \  [  Z
إِالَّ  ـــا،  ـــهَ ـــقَّ حَ ـــا  ـــنْـــهَ مِ ي  دِّ ــــؤَ يُ الَ   ، ـــةٍ فِـــضَّ الَ  وَ ــــبٍ  هَ ذَ ـــبِ  ـــاحِ صَ ـــنْ  مِ ـــا  «مَ
ــيَ  ــمِ حْ ــأُ فَ  ، ـــارٍ نَ ـــنْ  مِ ئِـــحُ  ـــا ـــفَ صَ ـــهُ  لَ ــتْ  ــحَ ــفِّ صُ  ، ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ ا مُ  ـــوْ يَ ـــانَ  كَ ا  ذَ إِ
ــا  ــمَ ــلَّ كُ  ، هُ ــرُ ــهْ ظَ وَ ــبِــيــنُــهُ  جَ وَ ــهُ  ــنْــبُ جَ ــا  بِــهَ   ــوَ ــيُــكْ فَ  ، ــنَّــمَ ــهَ جَ ــارِ  نَ فِــي  ــا  ــيْــهَ ــلَ عَ
 ، ــةٍ ــنَ سَ ـــفَ  لْ أَ ــيــنَ  ــسِ ــمْ خَ هُ  ارُ ـــدَ ـــقْ مِ ـــانَ  كَ مٍ  ـــوْ يَ فـِـي   ، ـــهُ لَ تْ  ـــيـــدَ عِ أُ تْ  دَ ـــرَ بَ
ـــا  مَّ إِ وَ  ، ــةِ ــنَّ ــجَ لْ ا لَـــى  إِ ـــا  مَّ إِ  ، ــهُ ــبِــيــلَ سَ   ــرَ ــيَ فَ  ، ــادِ ــبَ ــعِ لْ ا ــنَ  ــيْ بَ ــى  ــضَ ــقْ يُ ــتَّــى  حَ
(١)  صحيح البخاري برقم ١٣٩٥، وصحيح مسلم برقم ١٩ من حديث ابن عباسک.
ابـــي  حـــديـــث  مــــن   ٩٨٧ بـــرقـــم  مـــســـلـــم  وصـــحـــيـــح   ،١٤٠٢ بـــرقـــم  الــــبــــخــــاري  صـــحـــيـــح    (٢)

هريرةگ.

١٥٠bËÓœ @k£@>€a @ ŽfiaÏfl˛aÎ @Òb◊å€a @ č·ÿy@Âfl
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هُ  تَ ا كَ زَ دِّ  ؤَ يُ ــمْ  ــلَ فَ  ، االً مَ ــهُ  لــلَّ ا هُ  ا تَ آ نْ  «مَ وقولهملسو هيلع هللا ىلص:   ،(١ )« لنَّارِ ا لَى  إِ
مَ  ــوْ يَ ــهُ  قَ ــوِّ ــطَ يُ ــانِ  ــتَ بِــيــبَ زَ ــهُ  لَ  (٣ ) عَ ــرَ قْ أَ  (٢ ــا( ــاعً ــجَ شُ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــهُ  لَ ــلَ  ــثِّ مُ
 ، الُكَ مَ ا  نَ أَ  : قُولُ يَ  ،- قِهِ  دْ بِشِ نِي  عْ يَ  -، تِهِ مَ زِ بِلِهْ ذُ  خُ أْ يَ مَّ  ثُ  ، ةِ يَامَ لْقِ ا

  Ê   É     È   Ç   Æ   Å    Ä  ﴿ تــال:  ثــم   « ِ كَ ــنْــزُ كَ ــا  نَ أَ
  Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð Ï      Î   Í   Ì   Ë
 ﴾æ   å   ä    ã   â   á à   ß   Þ   Ý    Ü Û

.(٤ )«[١٨٠ عــمــران:    [آل 

لـــــشـــــراء ألجـــل  عـــــد لـــلـــبـــيـــع وا لــــتــــجــــارة: وهـــــي كــــل مــــا أُ ا عــــــروض   -٣
 h  g  f  e  d  c  ﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  الــــربــــح، 
فــقــد   [٢٦٧ [الــبــقــرة:  ﴾ p o  n  m  l  k  j  i
عروض  زكاة  اآلية  بهذه  المراد  أن  على  العلم  أهل  عامة  ذكر 

وقــد تــقــدم الــكــالم عــلــى ذلــك. الــتــجــارة، 

كالشعير،  األرض،  من  يخرج  ما  فالحبوب  والثمار:  الحبوب   -٤
تفصيل  على   – والزبيب  التمر،  مثل  والثمار  وغيره،  والقمح، 

هريرةگ. ابي  حديث  من   ٩٨٧ برقم  مسلم  صحيح    (١)
الذكر. الحية  الشجاع:    (٢)

(٣)  األقــــــرع: الــــذي تــمــعــط شـــعـــره لــكــثــرة ســـمـــه، وقـــيـــل الـــشـــجـــاع: الــــذي يـــواتـــب الـــراجـــل 
يتبع  الصحاري،  في  ويكون  الفارس،  رأس  بلغ  وربما  ذنبه،  على  ويقوم  والفارس، 

الزكاة. منع  الذي  صاحبه 
هذا  فــي  تــرد  لــم  بقطعة   ٩٨٧ بــرقــم  مسلم  وأخــرجــه   ،١٤٠٣ بــرقــم  الــبــخــاري  صحيح    (٤)

هريرةگ. ابي  حديث  من  الطريق «األقرع» 



١٥٢
 f  e  d  c ﴿ :في ذلك سيأتي ذكره – قال تعالى
 r  q  p o  n  m  l  k  j  i  h  g
 ~  }  | {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¦  ¥  ﴿ تعالى:  وقوله   ،[٢٦٧ [البقرة:   ﴾¢  ¡ ے 
ـــتِ  ـــقَ سَ ـــا  «فِـــيـــمَ وقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص:  [األنـــعـــام:  ١٤١]،   ﴾ © ¨  §
ــحِ  بِــالــنَّــضْ ــيَ  ــقِ سُ ـــا  مَ وَ  ، ــرُ ــشْ الــعُ  (١ يــا( ــرِ ــثَ عَ ـــانَ  كَ وْ  أَ ــونُ  ــيُ الــعُ وَ ــاءُ  ــمَ الــسَّ

.«(٢ ) ــرِ ــشْ الــعُ ــفُ  نِــصْ

مــمــا  األرض  مــن  خــرج  مــا  كــل  هــي  الــمــعــادن  والــركــاز:  الــمــعــادن   -٥
واضــــــع، مـــمـــا لــــه قـــيـــمـــة كـــالـــذهـــب  ـــخـــلـــف فـــيـــهـــا مــــن غـــيـــر وضــــع  يُ

والــفــضــة والــنــحــاس وغــيــر ذلــك.

ودليل  الجاهلية،  دفائن  من  األرض  في  يوجد  ما  هو  والركاز:   
وجــــوب الـــزكـــاة فـــي الـــمـــعـــادن والــــركــــاز عـــمـــوم قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿ 
 m l k j i h g f e d c
والــمــعــادن،  الــنــبــات،  الــقــرطــبــي۴: «يــعــنــي  قــال   .﴾ p o  n
وأجمعت   .(٤)« سُ مُ الْخُ ازِ  كَ الرِّ فِي  «وَ ولقولهملسو هيلع هللا ىلص:  والركاز»(٣)، 

سقي. غير  من  بعروقه  يشرب  الذي  هو  عثريا:    (١)
١٤٨٣ من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيهک. (٢)  صحيح البخاري برقم 

القرطبي (٣٤٤/٤). تفسير    (٣)
أبــي  حـــديـــث  مـــن   ١٧١٠ بـــرقـــم  مــســلــم  وصــحــيــح   ،١٤٩٩ بـــرقـــم  الـــبـــخـــاري  صــحــيــح    (٤)

هريرةگ.
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المعادن. في  الزكاة  وجوب  على  األمة 

UÎ]—á’\;€“̨ Žt;flŸ

كثرة،  تُحصى  ال  نبيلة  وأهداف  سامية،  م  كَ لحِ الزكاة  شرعت 
مــنــهــا:

وإحــــــالل الـــبـــركـــة فـــيـــه، وذهــــــاب شـــره  تـــطـــهـــيـــر الــــمــــال وتـــنـــمـــيـــتـــه،   -١
 j  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــفـــســـاد،  اآلفـــــات  مـــن  ووقـــايـــتـــه  ووبــــائــــه، 
وقـــال  [الـــتـــوبـــة:  ١٠٣]،   ﴾p  o  n  m  l  k
 ﴾×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ تــعــالــى: 

.(١ )« ــالٍ ــنْ مَ ــةٌ مِ قَ ــدَ صَ ــتْ  ــصَ ــقَ نَ ــا  وفــي الــحــديــث: «مَ [ســبــأ:  ٣٩]. 
لـــــذنـــــوب  وأرجــــــــــاس ا لـــــبـــــخـــــل،  لـــــشـــــح وا تـــطـــهـــيـــر الــــمــــزكــــي مـــــن ا  -٢

اهللا. الــبــذل واإلنــفــاق فــي ســبــيــل  والــخــطــايــا، وتــدريــبــه عــلــى 
والمحرومين. الحاجات  أصحاب  حاجة  وسد  الفقير  مواساة   -٣
تــحــقــيــق الـــتـــكـــافـــل والـــتـــعـــاون والـــمـــحـــبـــة بـــيـــن أفـــــراد الــمــجــتــمــع،   -٤
فـــحـــيـــنـــمـــا يـــعـــطـــي الـــغـــنـــي أخـــــاه الـــفـــقـــيـــر زكـــــاة مـــالـــه يـــســـتـــل بـــهـــا مــا 
فــيــه  هــــو  مــــا  لــــــزوال  وتـــمـــن  حـــقـــد  مــــن  قـــلـــبـــه  فــــي  يـــكـــون  أن  عـــســـى 
مـــن نــعــمــة الـــغـــنـــى، وبـــذلـــك تــــزول األحـــقـــاد ويـــعـــم األمـــــن، قـــال 

 g  f e  d  c  b  a﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى: 
هريرةگ. أبي  حديث  من   ٢٥٨٨ برقم  مسلم  صحيح    (١)



١٥٤
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 z  y  x  w v  u  t  s r  q  p  o

}﴾ [الــتــوبــة:  ٧١]. 
مــن  عــلــى الــمــســلــم  أســبــغ  مــا  عــلــى  هللا تــعــالــى  ا  شــكــرً أدائــهــا  فــي  أن   -٥

نــعــمــه.
يخرج  ال  المحبوب  المال  ألن  المزكي؛  صدق  على  تدل  أنها   -٦
طــلــب  لــصــدق  صــدقــة  ســمــيــت  ولــهــذا  مــحــبــة،  أكــثــر  لــمــحــبــوب  إال 

اهللا ورضــاه. صــاحــبــهــا لــمــحــبــة 
ونـــزول الــخــيــرات، وتــكــفــيــر الــخــطــايــا  أنــهــا ســبــب لــرضــا الـــرب،   -٧

.(١ والــســيــئــات(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  الــفــقــه الــمــيــســر فـــي ضـــوء الــكــتــاب والــســنــة لــمــجــمــوعــة مـــن الــعــلــمــاء ص١٢٣-١٢٥ 
بتصرف.
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 ملسو هيلع هللا ىلص

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
عــلــيــه  اهللا  أثــنــى  وقــد  ــا،  ــقً ــلُ خُ الــنــاس  أحــســن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  كــان 
 - عــائــشــةڤ  قـــالـــت   ،[٤ [الـــقـــلـــم:   ﴾n  m  l  k﴿ فـــقـــال: 

.(١ )« آنَ ــرْ لْــقُ ــهُ ا ــقُ ــلُ ــانَ خُ ــئــلــت عــن أخــالقــه: «كَ لــمــا سُ
ــا بـــاألطـــفـــال، يــمــازحــهــم، ويـــدعـــو لــهــم،  وكــــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص رحــيــمً
مالكگ:  بن  أنس  قال   ،والتقو والعلم  الشجاعة  فيهم  ويربي 

ملسو هيلع هللا ىلص(٢). اهللاِ ولِ  سُ رَ نْ  مِ يَالِ  عِ بِالْ مَ  حَ رْ أَ انَ  كَ ا  دً حَ أَ يْتُ  أَ رَ ا  مَ
UsÇ]⁄fi’\;‰É·;flŸÂ

 ما حدث من رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص مع سبطه الحسن أو الحسينک، 
أبــيــهگ  عـــن  شــــداد  بـــن  اهللا  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  الــنــســائــي   رو فــقــد 
٢٥٣٠٣، وقــــال مــحــقــقــوه: إســـنـــاده صــحــيــح عــلــى شــرط  (١)  مــســنــد اإلمـــــام أحــمــد بــرقــم 

الشيخين.
.٢٣١٦ برقم  مسلم  صحيح    (٢)





١٥٦
وهــو  الــعــشــاء  صــالتــي   إحــد فــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  عــلــيــنــا  خــرج  قــال: 
كــبــر  ثـــم  فــوضــعــه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  فــتــقــدم  ـا،  حــســيــنـً أو  ـا  حــســنـً حـــامـــل 
لــــلــــصــــالة، فـــصـــلـــى فـــســـجـــد بـــيـــن ظــــهــــرانــــي صــــالتــــه ســــجــــدة أطـــالـــهـــا، 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  ظــهــر  عــلــى  الــصــبــي  وإذا  رأســـي  فــرفــعــت  أبـــي:  قـــال 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  قــضــى  فــلــمــا  ســجــودي،  إلــى  فــرجــعــت  ســاجــد،  وهــو 
ظــهــرانــي  بــيــن  ســـجـــدت  إنـــك  اهللا  رســــول  يـــا  الـــنـــاس:  قـــال  الـــصـــالة، 
يُوحى  أنه  أو  أمر،  حدث  قد  أنه  ظننا  حتى  أطلتها  سجدة  صالتك 
ــتُ  هْ ــرِ ــكَ فَ ــنِــي،  ــلَ ــحَ تَ ــنِــي ارْ بْ ا لَــكِــنَّ  ، وَ ــنْ ــكُ يَ ــمْ  لِــكَ لَ ــلُّ ذَ ــكُ إلــيــك، قــال: «فَ

.(١ )« ــتَــهُ ــاجَ ــيَ حَ ــضِ ــقْ يَ ــتَّــى  ــهُ حَ ــلَ ــجِّ عَ نْ أُ أَ
أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
أســواق  مــن  ســوق  فــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  مــع  قــال: «كــنــت  هــريــرةگ 
عُ  ادْ ـــا -  ثً ـــالَ ثَ  - ـــعُ  لُـــكَ ــــنَ  يْ فــقــال: «أَ فــانــصــرفــت،  فــانــصــرف،  الــمــديــنــة، 
»، فــــقــــام الـــحـــســـن بــــن عـــلـــي يـــمـــشـــي وفـــــي عــنــقــه  ــــيٍّ ـــــلـِ ــــــنَ عَ بْ ــــنَ  ــــسَ لــــحَ ا
هـــكـــذا، فـــقـــال الـــحـــســـن بــيــده  ٢)، فـــقـــال الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: بـــيـــده  الــــســــخــــاب(
ـــنْ  ـــــــبَّ مَ حِ أَ ، وَ ــــهُ ــــبَّ حِ ــــأَ فَ ــــهُ  ــــبُّ حِ ـــــي أُ نِّ إِ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ هـــكـــذا، فـــالـــتـــزمـــه، فـــقـــال: «ا
أحــد أحــب إلــي مــن الــحــســن بــن  »، قــال أبــو هــريــرة: فــمــا كــان  ــهُ ــبُّ ــحِ يُ
ئـــي  لـــنـــســـا ا ســـنـــن  صـــحـــيـــح  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  لـــشـــيـــخ  ا وصـــحـــحـــه   ،١١٤١ بـــرقـــم    (١)

.١٠٩٣ بــرقــم 
ــذُ من  ــتّــخَ (٢)  الــســخــاب تــنــظــم فــيــه خــرز ويــلــبــســه الــصــبــيــان والــجــواري، وقــيــل هــو قــالدة تُ
ــفــل ونــحــوه، ولــيــس فــيــهــا مــن الــلــؤلــؤ والــجــوهــر شـــيء، انــظــر: الــنــهــايــة فــي غــريــب  نْ ــرَ قَ

.(٣٤٩/٢) األثير  البن  الحديث 
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١٥٧
.(١ اهللاملسو هيلع هللا ىلص مــا قــال( عــلــي بــعــدمــا قــال رســول 

 رو األشــــــعــــــري،  مــــوســــى  أبــــــي  بــــــن  ا مـــــع  مــــوقــــفــــهملسو هيلع هللا ىلص  ومــــنــــهــــا: 
ولــد لــي  حــديــث أبــي مــوســىگ قــال:  الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن 
غــالم، فــأتــيــت بــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــســمــاه إبــراهــيــم، وحــنــكــه بــتــمــرة، ودعــا 

.(٢ ولــد أبــي مــوســى( لــه بــالــبــركــة، ودفــعــه إلــي. وكــان أكــبــر 

أن  ولـــد  مــنــهــم  ألحـــد  ولـــد  إذا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أصــحــاب  عـــادة  وكـــان 
إلــيــه،  ويــضــمــه  ويــقــبــلــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  فــيــأخــذه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـول  بــه  يــأتــي 

ويــدعــو لــه بــالــبــركــة.

ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو عـــبـــاسک:  ابــــن  مـــع  مـــوقـــفـــه  ومـــنـــهـــا: 
أتــى  ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيَّ لـــنَّ ا أن  عـــبـــاسک:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
ا؟»  ــذَ ــعَ هَ ضَ ــنْ وَ خــرج قــال: «مَ ا، فــلــمــا  الــخــالء، فــوضــعــت لــه وضــوءً
روايــة الــبــخــاري:  وفــي   ،(٣ )« يــنِ الــدِّ فِــي  ــهُ  ــهْ ــقِّ فَ ــمَّ  خــبــر، فــقــال: «الــلــهُ فــأُ

.(٤ ْلــِكــَتــاَب»( ــْمــُه ا ــُهــمَّ َعــلِّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص وقــال: «الــلَّ ضــمــنــي رســول 

بذلك،  أخبرته  التي  هي  ميمونةڤ  أن  أحمد  اإلمام  مسند  وفي 
هُ  لِّمْ عَ ينِ وَ فِي الدِّ هُ  هْ قِّ فَ مَّ  هُ ، وأنه قال: «اللَّ في بيتها ليالً وأن ذلك كان 

.٢٤٢١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٨٨٤ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.٥٤٦٧ (٢)  برقم 

.٢٤٧٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،١٤٣ برقم  البخاري  صحيح    (٣)
.٧٥ برقم  البخاري  صحيح    (٤)



١٥٨
التي  الليلة  فــي  كــان  ذلــك  حــجــر۴: «ولــعــل  ابــن  قــال   .(١)« يــلَ وِ ــأْ الــتَّ

النبيملسو هيلع هللا ىلص». صالة   لير فيها  عباسک  ابن  بات 
والمراد  عليه،  الشرعي  العرف  ألن  القرآن  بالكتاب  والمراد 

 .(٢ بــالــتــعــلــيــم: مــا هــو أعــم مــن حــفــظــه والــتــفــهــم فــيــه(
ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  رو مـــالـــك:  بـــن  أنـــس  مـــع  مــوقــفــه  ومـــنـــهـــا: 
ــــي  مِّ أُ بـــي  تْ  ــــــاءَ جَ قـــــال:   نـــــسگ  أ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
ـــا،  هَ ـــارِ ـــمَ خِ ـــفِ  بـــنِـــصْ ـــــنِـــــي  تْ رَ زَّ أَ ـــــدْ  قَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ ســـــولِ  رَ لــــى  إ ـــــسٍ  نَ أَ مُّ  أُ
ــتُــكَ  ــيْ تَ أَ ــنِــي،  بْ ا ــيْــسٌ  نَ أُ هــذا   ! اهللاِ ســولَ  رَ يــا   : ــتْ ــقــالَ فَ  ، ــهِ ــفِ بــنِــصْ ــنِــي  تْ دَّ رَ وَ
وفــي   ،« هُ لَدَ وَ وَ لَهُ  ا مَ ثِرْ  كْ أَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ «ا  : فَقالَ له،  اَهللا  عُ   ادْ فَ كَ  مُ دُ يَخْ بــه 
إنَّ  اهللَِّ  ــــوَ فَ أنـــسگ:  قـــال   .(٣ )« ـــهُ ـــتَ ـــيْ ـــطَ عْ أَ ــا  ــيــمَ فِ ـــهُ  لَ كْ  ــــارِ بَ يـــة: «وَ روا
 ، ــئَــةِ الــمِ ــوِ  ــحْ نَ عــلَــى  ونَ  ــادُّ ــعَ ــتَ ــيَ لَ ي  ــدِ لَ وَ ــدَ  لَ وَ وَ ي  ــدِ لَ وَ وإنَّ   ، ــثِــيــرٌ ــكَ لَ ــالِــي  مَ
فِــنَ  دُ ــه  نَّ أ  : ــنَــةُ ــيْ مَ أُ ــنَــتــي  بْ ا ــنِــي  ــتْ ثَ ــدَّ وحَ لــبــخــاري:  ا يــة  روا وفــي   .(٤ الــيَــومَ (

 .(٥ ) ــةٌ ــئَ ومِ ونَ  ــرُ ــشْ وعِ ــعٌ  بــضْ ةَ  ــرَ لــبَــصْ ا ــاجٍ  ــجَّ حَ مَ  ــدَ ــقْ مَ ــبِــي  ــلْ لِــصُ
الفاكهة  السنة  في  يحمل  بستان  ألنس  «كان  العالية:  أبو  قال 
ابــن  قــال   .(٦ لــمــســك»( ا ريــح  مــنــه  يــجــيء  ريــحــان  فــيــه  وكــان  مــرتــيــن، 

مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،  ٣١٠٢ برقم    (١)
(٢)  فتح الباري (١٧٠/١).

.٢٤٨٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٣٨٧ برقم  البخاري  صحيح    (٣)
له. واللفظ   ٢٤٨٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،  ١٩٨٢ برقم  البخاري  صحيح    (٤)

.١٩٨٢ برقم  البخاري  صحيح    (٥)
٣٨٣٣، وصــحــحــه الــشــيــخ األلــبــانــي فــي صحيح ســنــن الــتــرمــذي  (٦)  رواه الــتــرمــذي بــرقــم 
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١٥٩
إجــابــة  فـــي  لــمــا  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا مــعــجــزات  مـــن  لــحــديــث  ا حــجــر: «وهـــذا 
كـــثـــرة  مــــع  لــــمــــال  ا كـــثـــرة  اجـــتـــمـــاع  وهــــو  لــــنــــادر،  ا األمـــــر  مــــن  دعــــوتــــه 
لــســنــة  ا فـــي  مــرتــيــن  يــثــمــر  صـــار  لـــه  لــمــدعــو  ا بــســتــان  وكـــون  األوالد، 

.(١ غــيــره»( دون 
البخاري   رو فقد  الربيعگ،  بن  محمود  مع  موقفه  ومنها 
ـــتُ  ـــلْ ـــقَ فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث مـــحـــمـــود بـــن الـــربـــيـــعگ قـــــال: عَ
ــنْ  ــنِــيــنَ مِ ــسِ سِ ــمْ خَ ــنُ  بْ ا ـــا  نَ أَ وَ ــي،  ــهِ جْ وَ فِــي  ــا  ــهَ ــجَّ ــةً مَ ــجَّ ملسو هيلع هللا ىلص مَ ــبِــيِّ ــنَ الــنَّ مِ

.(٣ ) ــمْ هِ ــنْ بِــئْــرِ روايــة: مِ وفــي   .(٢ ) ــوٍ لْ دَ
والمج: هو إرسال الماء من الفم، وقيل:  حجر۴:  ابن  قال 
ــا إال إن كــان عــلــى بــعــد، وفــعــلــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــع مــحــمــود  ال يــســمــى مــجً
إمــا مــداعــبــة مــعــه، أو لــيــبــارك عــلــيــه بــهــا، كــمــا كــان ذلــك مــن شــأنــه مــع 

الصحابة. أوالد 
الحديث،  مجالس  الصبيان  إحضار  جواز  الحديث:  فوائد  ومن 

صبيانهم(٤).  ومداعبته  دورهم  في  أصحابه  اإلمام  وزيارة 
لـــبـــخـــاري  ا  رو فـــقـــد  يـــزيـــد:  بـــن  ئـــب  لـــســـا ا مـــع  مـــوقـــفـــه  ومـــنـــهـــا 

.٣٠١١ (٢٣٤/٣) برقم 
بتصرف. الباري (٢٢٩/٤-٢٣٠)  فتح    (١)

.٧٧ برقم  البخاري  صحيح    (٢)
.١٨٩ برقم  البخاري  صحيح    (٣)

(٤)  فتح الباري (١٧٢/١-١٧٣).

=



١٦٠
ذهـــبـــت  قـــــال:  يــــزيــــدگ  بــــن  ئـــب  لـــســـا ا حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي 
أخــتــي  بــن  ا إن  اهللا!  رســول  يــا  فــقــالــت:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا إلــى  لــتــي  خــا بــي 
ــنْ  مِ ــتُ  بْ ــرِ ــشَ فَ ــأَ  ضَّ ــوَ تَ ــمَّ  ثُ  ، ــةِ كَ ــرَ ــبَ لْ ــا بِ لِــي  ـــا  عَ دَ وَ ـــي  سِ أْ رَ ــحَ  ــسَ ــمَ فَ وجــع، 
ــنَ  ــيْ بَ ةِ  ــوَّ ــبُ لــنُّ ا ــمِ  تَ ــا خَ ــى  لَ إِ تُ  ــرْ ــظَ ــنَ فَ  ، هِ ــرِ ــهْ ظَ ــفَ  ــلْ خَ ــتُ  ــمْ قُ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــوئِ ضُ وَ

.(٦ )(٥ ) ــةِ ــلَ ــجَ ــحَ لْ ا رِّ  زِ ــلِ  ــثْ مِ ــهِ  ــيْ ــتِــفَ كَ
من  صحيحه  في  البخاري   فرو عمير:  أبي  مع  موقفه  ومنها 
انَ  كَ وَ ا،  لُقً خُ النَّاسِ  نَ  سَ حْ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  انَ  كَ قال:  أنسگ  حديث 
ــاءَ  جَ ا  ذَ إِ ـــانَ  كَ وَ ــا-  ــيــمً ــطِ فَ ــهُ   ــبُ ــسِ حْ أَ  : ـــالَ قَ ــرٍ -  ــيْ ــمَ عُ ـــو  بُ أَ ــهُ  لَ ــالُ  ــقَ يُ خٌ  أَ لِــي 

.(٨ )«(٧ ) ــيْــرُ لــنُّــغَ ا ــلَ  ــعَ فَ ــا  ، مَ ــيْــرٍ ــمَ ــا عُ بَ ــا أَ : «يَ ــالَ قَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

بيضها. وزرها  معروف  طائر  هو  الحجلة:  زر   (٥)
.١٩٠ برقم  البخاري  صحيح    (٦)

، قال عياض: النغير طائر معروف أشبه بالعصفور، وقيل: هي فرخ العصافير،  يْرُ (٧)  النُّغَ
أن  والــراجــح  قــال:  راء،  ثــم  الميم  وتشديد  المهملة  بفتح  الحمر  مــن  نــوع  هــي  وقــيــل: 

.٥٨٣-٥٨٤  /١٠ الباري  فتح  المنقار.  أحمر  طائر  النغير 
.٦٢٠٣ برقم  البخاري  صحيح    (٨)

١٦٠ÂÓ‡‹é‡€a@âbÃï@…fl ملسو هيلع هللا ىلصÔj‰€a@›flb»m



١٦١




﴾  É  È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â  Á  À ﴿



ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
تعالى:  قال  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  اهللا  فإن 
 ﴾   K   J    I    H   G    F   E   D   C   B﴿

[ص:  ٢٩].
وعــمــالً بــهــذه اآليـــة الــكــريــمــة لــنــســتــمــع إلـــى آيـــات مــن كــتــاب اهللا 

تــعــالــى، ونــتــدبــر مــا فــيــهــا مــن الــعــظــات والــحــكــم، قــال تــعــالــى: ﴿°  
  ¼    » º   ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²    ±
  Ç   Æ   Å  Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½
  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É   È

 .[٧٣-٧٥ Ö﴾ [اإلسراء:    Õ   Ô
قــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــٰمــن بــن ســعــدي: «يــذكــر تــعــالــى مــنــتــه عــلــى 





١٦٢
رســـولـــه مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص وحــفــظــه لـــه مـــن أعـــدائـــه الــحــريــصــيــن عــلــى فــتــنــتــه 

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °﴿ فــقــال:  طــريــق،  بــكــل 
لــك  كــــادوا  قـــد  أي:   ﴾¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸
ا لــم يــدركــوه، وتــحــيــلــوا لــك عــلــى أن تــفــتــري عــلــى اهللا غــيــر الــذي  أمــرً
إليك  اهللا  أنــزل  ما  وتــدع  أهــواءهــم،  يوافق  بما  فتجيء  إليك،  أنزلنا 
عــلــيــهــم  أعـــز  ــا  حــبــيــبً أي  خــلــيــالً  التـــخـــذوك  يــهــوون  مــا  فــعــلــت  لــو  وإذا 
مــن أحــبــابــهــم لــمــا جــبــلــك اهللا عــلــيــه مــن مــكــارم األخـــالق، ومــحــاســن 
ولــكــن  والــــعــــدو،  والـــصـــديـــق  والـــبـــعـــيـــد،  لـــلـــقـــريـــب  الــمــحــبــبــة  اآلداب 
لــتــعــلــم أنــهــم لــم يــعــادوك ويــنــابــذوك الــعــداوة إال لــلــحــق الـــذي جــئــت 

 ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿ تعالى:  قال  كما  لذاتك،  ال  به، 
.[٣٣ ±﴾ [األنعام:   °  ¯  ®  ¬  «

بعدم  عليك  وامتننا  الــحــق،  على   ﴾Â   Á   À﴿ هــذا  ومــع 
 Ë  ﴿ يهوون  بما   ﴾Æ  Å  Ä  Ã  ﴿ لداعيهم  اإلجابة 
فــي  مــضــاعــف  بـــعـــذاب  ألصــبــنــاك  أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì

 Ð  ﴿ الدنيا واآلخرة، وذلك لكمال نعمة اهللا عليك، وكمال معرفتك
Õ﴾ ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن اهللا   Ô  Ó  Ò  Ñ
الصراط  وهداك  فثبتك  الشر،  ومن  الشر،  أسباب  من  عصمك  تعالى 
نعمة،  أتــم  عليك  فله  الــوجــوه  مــن  بوجه  إليهم  تركن  ولــم  المستقيم، 

منحة(١). وأبلغ 
ص٦٠١. سعدي۴  ابن  الشيخ  تفسير    (١)

١٦٢      Ä  Ã  Â  Á  À ﴿@ZÛ€b»m@È€Ï”@Ôœ@p˝fldm
﴾  É  È  Ç  Æ  Å



١٦٣
ولــكــن  ــا،  مــعــصــومً اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  عـــبـــاسک: «كـــان  ابـــن  قـــال 
أحــد مــنــهــم إلــى الــمــشــركــيــن فــي شــيء  هــذا تــعــريــف لــألمــة لــئــال يــركــن 

.(١ اهللا وشــرائــعــه»( مــن أحــكــام 
Uk]⁄ÁÖ“’\;k]Á˙\;Å\Ê…;flŸÂ

لـــشـــر،  ا مــــن  وعـــصـــمـــتـــه  عـــلـــيـــه،  بـــمـــنـــتـــه  لــــرســــولــــهملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  تـــذكـــيـــر   -١
اإلنــعــام  يــتــفــطــنــوا  أن  عــبــاده  مــن  يــحــب  اهللا  أن  عــلــى  ذلـــك  فـــدل 
عــلــى  والثبات  منه،  بــالــعــصــمــة  الشر  أسباب  وجود  عــنــد  عــلــيــهــم 

 É  È  Ç  Æ  Å  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  اإليــــمــــان، 
 ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê

.[١١٣ لــنــســاء:  [ا
يعظم  اهللا  من  عليه  النعم  وتواتر  العبد،  مرتبة  علو  بحسب  أنه   -٢
ذكــر  اهللا  ألن  عــلــيــه؛  ـــالم  يُ مــا  فــعــل  إذا  جــرمــه  ويــتــضــاعــف  إثــمــه، 

 Ë  Ê﴿ – بــقــولــه:  مــن ذلــك  – وحــاشــاه  رســولــه لــو فــعــل 
كــمــا   .﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

  ^   ]   \   [      Z        Y   X   W    V﴿ :في قوله تعالى
وكــقــولــه   ،[٤٤-٤٦ [الــحــاقــة:   ﴾   d        c   b    a   `   _

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ تعالى: ﴿ ½ 
 .[٣٠ Í﴾ [األحــزاب:   Ì  Ë  Ê  É  È Ç  Æ

القرطبي۴ (١٣٥/١٣). تفسير    (١)



١٦٤
قــال الــشــاعــر:

ــغــائِــرُ  ــيــرِ صَ ــغِ ـــلِ الــصَّ جُ ـــرُ الـــرَّ ـــبـــائِ كَ ــرُوََ ــبــائِ ـيــرِ كَ ــبـِ ــــلِ الــكَ جُ ـــرُ الــــرَّ ـــغـــائِ  وصَ
ا.  ــا وأبـــدً أنــه يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن يــســأل ربــه الــثــبــات عــلــى ديــنــه دائــمً  -٢
رو اإلمام أحمد في مسنده من حديث عائشةڤ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص   

.(١)« ينِكَ دِ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ لُوبِ  الْقُ لِّبَ  قَ مُ ا  يقول:«يَ يكثر  كان 
بــن  عــمــرو  بــن  اهللا  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو  
ا  هَ لَّ كُ مَ  آدَ نِي  بَ لُوبَ  قُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  رسول  قال  قال:  العاصک 
ــيْــثُ  ــهُ حَ فُ ــرِّ ــصَ يُ  ، ــدٍ احِ ــبٍ وَ ــلْ ــقَ كَ ــٰمــنِ  حْ الــرَّ ــابِــعِ  صَ ــنْ أَ ــيْــنِ مِ ــعَ ــبَ صْ ــيْــنَ أُ بَ
ــا  ــنَ ــوبَ ــلُ فْ قُ ــــرِّ صَ ـــوبِ  ـــلُ لـــقُ ا فَ  ـــرِّ ـــصَ ـــمَّ مُ ـــهُ لـــلَّ »، ثــم قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «ا ـــاءُ ـــشَ يَ

.(٢ )« ــتِــكَ ــاعَ ــلَــى طَ عَ
 ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ لــى:  تــعــا قــولــه  أن   -٤
ءة  بـــــرا اإليـــــضـــــاح  يــــة  غــــا أوضــــحــــت  يــــمــــة  لــــكــــر ا اآليــــــة  هـــــذه  أن 
نــفــس  عــن  فــضــالً  لــكــفــار،  ا لــى  إ لــركــون  ا ربــة  مــقــا مــن  نــبــيــنــاملسو هيلع هللا ىلص 

 .(٣ ) لــركــون  ا
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
على  قــوي  إسناده  محققوه:  وقــال   ،١٢١٠٧ برقم   (١٦٠/١٩) أحمد  اإلمــام  مسند    (١)

مسلم. صحيح  في  وأصله  مسلم،  شرط 
.٢٦٥٤ برقم  مسلم  صحيح    (٢)

.(٧٣٤/٣) للشنقيطي۴  البيان  أضواء    (٣)

١٦٤      Ä  Ã  Â  Á  À ﴿@ZÛ€b»m@È€Ï”@Ôœ@p˝fldm
﴾  É  È  Ç  Æ  Å



١٦٥





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
بـــن  أنـــــــس  حـــــديـــــث  مــــــن  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا اإلمـــــــامـــــــان   رو
ــتِ  ــفَّ حُ وَ  ، هِ ـــارِ ـــكَ بِـــالْـــمَ ــةُ  ــنَّ ــجَ الْ ـــتِ  ـــفَّ قـــال: «حُ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــالــكگ 
 .(٢ )« ـــــتِ ـــــبَ ـــــجِ لــــبــــخــــاري: «حُ يـــــــة ا روا ١). وفـــــي  )« اتِ ــــــوَ ــــــهَ بِــــــالــــــشَّ ـــــارُ  لـــــنَّ ا
هـــذا مـــن بــديــع الـــكـــالم، وفــصــيــحــه، وجـــوامـــعـــه الــتــي  قـــال الــعــلــمــاء: 
والــحــض  الــنــفــوس،  إلــيــهــا  مــالــت  وإن  الــشــهــوات  ذم  فــي  أوتــيــهــاملسو هيلع هللا ىلص 
ال  ومـــعـــنـــاه:  عــلــيــهــا.  وشــــق  الـــنـــفـــوس  كــرهــتــهــا  وإن  الـــطـــاعـــات  عـــلـــى 
بـــالـــشـــهـــوات،  لــــنــــار  وا الــــمــــكــــاره،  بـــاجـــتـــيـــاز  إال  الـــجـــنـــة  إلـــــى  يــــوصــــل 
وكــذلــك هــمــا مــحــجــوبــتــان بــهــمــا، فــمــن هــتــك الــحــجــاب وصـــل إلــى 
الـــمـــحـــجـــوب، فـــهـــتـــك حـــجـــاب الـــجـــنـــة بـــاقـــتـــحـــام الــــمــــكــــاره، وهـــتـــك 
حـــجـــاب الـــنـــار بـــارتـــكـــاب الـــشـــهـــوات، فـــأمـــا الـــمـــكـــاره فـــيـــدخـــل فــيــهــا 
االجــتــهــاد فــي الــعــبــادات، والــمــواظــبــة عــلــيــهــا والــصــبــر عــلــى مــشــاقــهــا، 

.٢٨٢٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٤٨٧ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.٦٤٨٧ برقم  البخاري  صحيح    (٢)





١٦٦
المسيء،  إلى  واإلحسان  والصدقة  والحلم  والعفو  الغيظ،  وكظم 

والــصــبــر عــلــى الــشــهــوات.. ونــحــو ذلــك.
وأمــا الــشــهــوات الــتــي حــفــت الــنــار بــهــا، فــالــظــاهــر أنــهــا الــشــهــوات 
المخدرات،  وتعاطي  المعصومة  النفس  وقتل  الظلم  مثل  المحرمة، 
والــمــســكــرات، وارتــكــاب الــفــواحــش وأكــل الــربــا والــغــيــبــة والــنــمــيــمــة 
واالســتــمــاع إلــى الــمــالهــي.. ونــحــو ذلـــك، وأمـــا الــشــهــوات الــمــبــاحــة 
فـــال تــدخــل فـــي هـــذه، لــكــن يــكــره اإلكـــثـــار مــنــهــا مــخــافــة أن تــجــر إلــى 
الــــمــــحــــرمــــات، ومــــــا تـــــورثـــــه مـــــن قـــــســـــاوة الــــقــــلــــوب واالنـــــشـــــغـــــال عــن 

.(١ الطاعات(

حديث  من  مسنده  في  أحمد  رواه  بما  سبق  ما  إيضاح  ورد  وقد 
ـــزَّ  ــــهُ عَ لــــلَّ ا ــــقَ  ــــلَ ــــا خَ ــــمَّ أبــــي هـــريـــرةگ رفـــعـــه إلــــى الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «لَ
 ، ــرَ ــنَــظَ فَ ــبَ  هَ ــذَ فَ ــا،  ــهَ ــيْ لَ إِ ــرْ  ــظُ ــانْ فَ ــبْ  هَ اذْ  ، يــلُ ــرِ ــبْ ــا جِ يَ  : ــالَ ، قَ ــةَ ــنَّ ــجَ ــلَّ الْ جَ وَ
ــا  ــهَ ــفَّ حَ ـــمَّ  ثُ ــا،  ــهَ ــلَ خَ دَ إِالَّ  ـــدٌ  حَ أَ ــا  ــهَ بِ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ الَ  تِـــكَ  ـــزَّ عِ وَ  ، بِّ رَ ـــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ
ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــرَ ــظَ ــنَ فَ ــبَ  هَ ــذَ فَ ــا،  ــهَ ــيْ لَ إِ ــرْ  ــظُ ــانْ فَ ـــبْ  هَ اذْ  : ــالَ ــمَّ قَ ثُ  ،، هِ ــارِ ــكَ ــمَ بِــالْ
ــهُ  الــلَّ ـــقَ  ـــلَ خَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــــدٌ حَ أَ ــا  ــهَ ــلَ خُ ــدْ يَ الَ  نْ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ ـــدْ  ـــقَ لَ تِـــكَ  ـــزَّ عِ وَ  ، بِّ رَ
ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، نَظَرَ فَ بَ  هَ ذَ فَ ا،  لَيْهَ إِ انْظُرْ  فَ بْ  هَ اذْ  ، يلُ بْرِ جِ ا  يَ  : الَ قَ  ، النَّارَ
مَّ  ثُ  ، اتِ وَ هَ بِالشَّ ــا  ــهَ ــفَّ ــحَ فَ ا،  هَ لُ خُ يَدْ فَ دٌ  حَ أَ ا  بِهَ عُ  مَ يَسْ الَ  تِكَ  زَّ عِ وَ  ، بِّ رَ
 ، بِّ ــا رَ يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــنَــظَــرَ فَ ــبَ  هَ ــذَ فَ ــا،  ــيْــهَ لَ إِ ــظُــرْ  ــانْ فَ ــبْ  هَ اذْ  ، يــلُ ــبْــرِ ــا جِ يَ  : ــالَ قَ

بتصرف. للنووي (١٦٣/١٧-١٦٤)  مسلم  صحيح  شرح    (١)

١٦٦CÍâbÿ‡€bi@Ú‰v€a@o–yD@ZsÌÜy@Ääë



١٦٧
 .(١ ــا»( ــهَ ــلَ خَ إِالَّ دَ ــدٌ  حَ ــى أَ ــبْــقَ يَ نْ الَ  ــيــتُ أَ ــشِ ــدْ خَ تِــكَ لَــقَ ــزَّ عِ وَ

صحيحه  في  مسلم   رو ما  الجنة  بها  حفت  التي  المكاره  فمن 
ــى  ــلَ عَ ــــمْ  ــــكُ لُّ دُ أَ الَ  أَ قـــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن 
؟» قــالــوا: بــلــى يــا  ـــاتِ جَ رَ الـــدَّ ـهِ  بـِ ـــعُ  فَ ـــرْ يَ ــا، وَ ــايَ ــطَ ــخَ ـهِ الْ بـِ ــهُ  الــلَّ ــو  ــحُ ــمْ يَ ــا  مَ
ــا  ــطَ ــخُ الْ ةُ  ــثْــرَ كَ وَ  ، هِ ــارِ ــكَ ــمَ لْ ا ــى  ــلَ عَ ــوءِ  ضُ لْــوُ ا ــبَــاغُ  قــال: «إِسْ اهللا،  رســول 
 .(٢ )« ــاطُ بَ الــرِّ ــمُ  لِــكُ ــذَ فَ  ، ةِ ــالَ الــصَّ ــدَ  ــعْ بَ ةِ  ــالَ الــصَّ ــتِــظَــارُ  نْ ا ، وَ ــدِ ــاجِ ــسَ لْــمَ لَــى ا إِ
الطاعات: من  ا  ثالثً الحديث  هذا  في  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  جمع  فقد 
أو  القارس،  الشتاء  في  كبرودته  المكاره  على  الوضوء  إسباغ   -١

أو نــحــو ذلــك. ــتــه  ــلَّ قِ
الــتــرغــيــب فــي كــثــرة الــخــطــا إلــى الــمــســاجــد، ويــقــع ذلــك فــي حــال   -٢
ــعــد الــمــســجــد، وتــكــرار الــذهــاب إلــيــه فــي الــظــلــم والــحــر والــبــرد  بُ

والــخــوف وغــيــره.
صالة  في  المؤمن  فإن  المسجد،  في  الصالة  بعد  الصالة  انتظار   -٣
من  صحيحه  في  البخاري   رو فقد  تحبسه،  الصالة  دامت  ما 
ــا  مَ ةٍ  ـــالَ صَ فـِـي  ـــمْ  ـــكُ نَّ إِ ـــا  مَ قـــال: «أَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنـــسگ  حــديــث 

.(٣ ــا»( ــوهَ ــمُ تُ ــتَــظَــرْ نْ ا
حسن. إسناده  محققوه:  وقال   ،٨٦٤٨ برقم   (٢٩٠/١٤)  (١)

.٢٥١ (٢)  برقم 
.٥٧٢ (٣)  جزء من حديث برقم 



١٦٨
وهي  النفوس،  إلى  مكروه  فإنه  اهللا،  سبيل  في  الجهاد  ومنها: 

 ' &  %  $  #  "  !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــحـــيـــاة،  تـــحـــب 
 7 6  5  4  3  2  1  0  / .  -  ,  +  *  )  (

>﴾ [الــبــقــرة:  ٢١٦].  ;  :  9  8

ــتــلــوا  قُ الــذيــن  الــشــهــداء  ۴: «وأمـــا  عــثــيــمــيــن  ابــن  الــشــيــخ  قــال 
بجهادهم،  إيمانهم  صدق  لظهور  يُسألون  ال  فإنهم  اهللا،  سبيل  في 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § قال اهللا تعالى: ﴿ ¦ 
 ﴾ º ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ±  °  ¯

 j  i  h  g  f  e  d﴿ تــعــالــى:  وقــال  [الــتــوبــة:  ١١١]، 
.(١ q﴾ [آل عــمــران:  ١٦٩](  p  o  n  m  l k

ومـــنـــهـــا: األمـــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــــن الـــمـــنـــكـــر، فـــإنـــه شـــاق 
عــلــى الــنــفــوس، ويــتــعــرض صــاحــبــه غــالــبًــا لــألذ، ولــكــنــه طــريــق إلــى 
الــجــنــة، ونـــجـــاة مـــن الـــعـــذاب، قـــال تــعــالــى عـــن لــقــمــان وهـــو يــوصــي 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ﴿ فــــيــــقــــول:  بـــــنـــــه  ا
Ç﴾ [لــقــمــان:  ١٧].   Æ  Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾

النفوس  حب  مع  الخير  سبل  في  وإنفاقها  األموال  بذل  ومنها: 
   #   "   !﴿ تعالى:  قال  جنته،  في  ورغبة  اهللا  لمرضاة  ا  إيثارً لها 
 ﴾   1   0   /   .   -    ,     +   *   )   ( '   &   %   $

عثيمين۴ (٤٧٧/٨). ابن  الشيخ  ورسائل   فتاو مجموع    (١)

١٦٨CÍâbÿ‡€bi@Ú‰v€a@o–yD@ZsÌÜy@Ääë



١٦٩
ومــن  تــحــصــى،  أن  مــن  أكــثــر  ذلــك  عــلــى  واألمــثــلــة   [٩٢ عــمــران:  [آل 
حــجــاب  هــتــك  فــقــد  الــمــحــرمــة  الـــشـــهـــوات  آثـــر  مـــن  أن  عــلــى  األمــثــلــة 
عــمــرک  ابـــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   رو مــا  الــنــار 
فِــي  ــا  ــهَ بْ ــرَ ــشْ يَ لَــمْ  ــا،  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــرَ  ــمْ ــخَ الْ بَ  ـــرِ شَ ـــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

.(١ )« ــتُــوبَ يَ نْ  إِالَّ أَ  ، ةِ ــرَ خِ اآلْ
أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   ورو
 : ــنَّــةَ ــمُ الْــجَ ــهِ ــيْ ــلَ ــالَــى عَ ــعَ تَ كَ وَ ــارَ ــبَ تَ ــهُ  الــلَّ مَ  ــرَّ ــدْ حَ ــةٌ قَ ثَ ــالَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «ثَ
.(٢ )« بْثَ الْخُ لِهِ  هْ أَ فِي  ــرُّ  ــقِ يُ ي  الَّذِ يُّوثُ  الدَّ وَ  ، اقُّ الْعَ وَ  ، ــرِ ــمْ الْــخَ نُ  مِ دْ مُ

ورو اإلمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالكگ 
مــن  ـــارٌ  ـــفَ ظْ أَ ـــمْ  لـــهُ بِـــقـــومٍ  تُ  رْ ـــــرَ مَ بـــي  جَ  ــــرِ عُ قـــال: «لـــمـــا  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن 
يــا  هـــؤالءِ  ــنْ  مَ  : ــتُ ــلْ فــقُ  ، ـــمْ هُ ورَ ـــدُ وصُ ــمْ  ــهُ ــوهَ جُ وُ ــونَ  ــشُ ــمُ ــخْ يَ  ، ــحــاسٍ نُ
فــي  ــونَ  ــعُ ــقَ ويَ  ، لــنــاسِ ا ــومَ  ــحُ لُ يــأكــلــونَ  لــذيــنَ  ا هــؤالءِ  قــال:  ؟  جــبــريــلُ

. (٣ )« ــمْ ــهِ اضِ ــرَ عْ أَ
أن  هـــريـــرةگ  بـــي  أ حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
ــمْ  ــهُ ــعَ مَ مٌ  ــــوْ قَ ـــا،  ـــمَ هُ رَ أَ ـــمْ  لَ ـــارِ  لـــنَّ ا ــــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ـــانِ  ـــفَ ـــنْ قـــال: «صِ لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا
على  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،٤٧٢٩ بــرقــم   (٣٥٤/٨) أحــمــد  اإلمـــام  مسند   (١)

الشيخين. شرط 
صحيح . حديث  وقال محققوه:   ،٦١١٣ (٢)  (٢٦٩/١٠) برقم 

على  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،١٣٣٤ برقم   (٥٣/٢١) أحمد  اإلمــام  مسند    (٣)
مسلم. شرط 



١٧٠
ـــاتٌ  ـــيَ ـــاسِ كَ ــــاءٌ  نِــــسَ وَ  ، ــــاسَ لــــنَّ ا ـــا  ـــهَ بِ ــــونَ  بُ ــــرِ ــــضْ يَ ـــرِ  ـــقَ ـــبَ لْ ا ـــــابِ  نَ ذْ ـــــأَ كَ ــــاطٌ  ــــيَ سِ
 ، ــةِ ــلَ ئِ ــا ــمَ لْ ا ــتِ  ــخْ ــبُ لْ ا ــةِ  ــنِــمَ سْ ــأَ كَ ــنَّ  ــهُ وسُ ؤُُ رُ  ، تٌ ــالَ ئِ ــا مَ تٌ  ــيــالَ ــمِ مُ ــاتٌ  يَ ــارِ عَ
ـــنْ  مِ ـــدُ  ـــوجَ ـــيُ لَ ـــا  ـــهَ يـــحَ رِ نَّ  إِ وَ ـــا،  ـــهَ يـــحَ رِ نَ  ـــدْ ـــجِ يَ الَ  وَ  ، ـــةَ ـــنَّ ـــجَ لْ ا ـــنَ  ـــلْ خُ ـــدْ يَ الَ 

(١ )« ا ــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ ةِ  ــيــرَ ــسِ مَ
 È       Ç   Æ   Å﴿ نـــه:  ســـبـــحـــا لــــبــــاري  ا قــــول  ذلــــك  ويـــعـــم 
  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì    Ë  Ê    É
 ﴾   ß  Þ   Ý   Ü  Û   Ú   Ù   Ø  ×   Ö    Õ   Ô

.[٢٠ [األحــقــاف: 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.٢١٢٨ برقم  مسلم  صحيح    (١)

١٧٠CÍâbÿ‡€bi@Ú‰v€a@o–yD@ZsÌÜy@Ääë



١٧١





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
لـــــذاريـــــات:  [ا  ﴾A  @  ?  >  =﴿ قــــــالگ: 
الـــداريگ  تــمــيــم  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو  .[٥٥  
ــهِ  ـلَّ «لـِ  : ـــالَ قَ ؟  ــنْ  لـِـمَ  : ــا  ــنَ ــلْ قُ  ،« ــةُ ــيــحَ ــصِ الــنَّ يـــنُ  قـــال: «الـــدِّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

.(١ )« ــمْ ــتِــهِ ــامَّ عَ ــيــنَ وَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ــةِ ا ئِــمَّ َ ألِ ــولِــهِ وَ سُ لِــرَ لِــكِــتَــابِــهِ وَ وَ
وصــي بــهــا نــفــســي وإخــوانــي رجــال  وهــذه بــعــض الــوصــايــا الــتــي أُ
الــنــافــع  الــعــلــم  يــرزقــنــا  وأن  بــهــا،  يــنــفــع  أن  تــعــالــى  اهللا  وأســأل  األمــن، 

والــعــمــل الــصــالــح:
الدنيا  في  ألحد  األمن  يتحقق  ال  أنه  األمن  رجل  أخي  اعلم   : أوالً
وال يــنــاقــضــه  شــرك،  ال يــخــالــطــه  الــذي  إال بــاإليــمــان  واآلخــرة 
كـــفـــر، عـــلـــيـــه يـــحـــيـــا وعـــلـــيـــه يــــمــــوت، والـــدلـــيـــل قـــولـــه تـــعـــالـــى: 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
برقم(٥٥). مسلم  صحيح    (١)





١٧٢
ذلــك  شــق  اآليــة  هــذه  نــزلــت  +﴾ [األنــعــام:  ٨٢]. لــمــا 
نــفــســه؟  يــظــلــم  ال  أينا  وقالوا:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أصحاب  على 
ـــوَ  هُ ـــا  ـــمَ نَّ إِ  ، ـــونَ  ـــنُّ ـــظُ تَ ـــا  ـــمَ كَ ــــوَ  هُ ـــيْـــسَ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «لَ رســــول  فـــقـــال 

  A   @ ?   >   =   <﴿: عِظُهُ يَ ــوَ  هُ وَ ِــهِ  ــن بْ الِ ــانُ  ــمَ لُــقْ ــالَ  قَ ــا  ــمَ كَ
.(١ )«﴾   E D   C     B

إال  فـــيـــهـــا  لـــتـــمـــكـــيـــن  وا األرض،  فـــي  االســـتـــخـــالف  يـــنـــال  ال  ـــا:  ثـــانـــيً
واألرض،  لـــســـمـــوات  ا عـــلـــيـــه  قـــامـــت  لــــذي  ا لـــعـــدل  ا مـــة  قـــا بـــإ

 <﴿ تــعــالــى:  قــال  لــشــرع،  ا قــامــة  بــإ إال  لــعــدل  ا يــتــحــقــق  وال 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 N  M  L  K  J  I  H  G  F
 Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O
 ﴾d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ [  Z

.[٥٥ لــنــور:   [ا
  )   (   '   &   %   $   #   "   !  ﴿ وقال گ:   
  1   0   /   .   -   ,  +  *
   = <   ;   :   9   8 7   6   5   4   3  2

 .[٦٢- ٦٤ ﴾ [يونس:    B   A   @   ?   >
اهللا   تـــقـــو فــــإن  لـــعـــلـــن،  وا لـــســـر  ا فـــي  قـــبـــتـــه  ومـــرا اهللا   تـــقـــو ـــا:  ثـــالـــثً

له. واللفظ  برقم١٢٤  مسلم  وصحيح   ،٣٢ برقم  البخاري  صحيح    (١)

١٧٢Âfl˛a@fibuä€@bÌbïÎ



١٧٣
 r  q  p  ﴿ گ:  قال  واآلخــريــن،  لــألولــيــن  وصــيــتــه 
لــــنــــســــاء:  [ا  ﴾ { z  y  x  w  v  u  t  s
بــــه  أصــــحــــا يـــــوصـــــي  مـــــا  ا  كـــــثـــــيـــــرً لـــــنـــــبـــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا وكــــــــان   .[١٣١  
حـــديـــث  فـــفـــي  يـــــاه،  ووصـــــا خـــطـــبـــه  بـــهـــا  ويــــبــــدأ  اهللا،   بــــتــــقــــو
ـــمْ  ـــيـــكُ وصِ قـــال: «أُ لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  ســـاريـــةگ  بـــن  لـــعـــربـــاض  ا
ســلــيــمــان  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــي   ،(١ )« هَ للَّ ا  بِتَقْو
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  كــــان  قـــــال:  نــــه  أ بــــيــــهگ  أ عــــن  بــــريــــدة  بــــن  ا
ــهِ  ــتِ ــاصَّ خَ فــي  هُ  ـــا صَ وْ أَ  ، ـــةٍ يَّ ـــرِ سَ وْ  أَ  ، ــيْــشٍ جَ ــى  عــلَ ا  ــيــرً مِ أَ ـــرَ  مَّ أَ ا  إذَ

.(٢ ) ا ــرً ــيْ خَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ لــمُ ا ــنَ  مِ مــعــهُ  ــن  مَ وَ  ، ــهِ لــلَّ ا   ــوَ ــقْ بــتَ
 ،لـــتـــقـــو ا هـــو  لـــنـــصـــر  وا لـــكـــرامـــة  وا لـــعـــز  وا لـــســـعـــادة  ا فـــطـــريـــق   
إهـــمـــال  بــســبــب  لـــمـــحـــن  وا لـــبـــاليـــا  وا لـــمـــصـــائـــب  ا تـــأتـــي  نـــمـــا  وإ
گ:  قـــــال  مـــنـــهـــا،  جـــــزء  إضــــاعــــة  أو  وإضــــاعــــتــــهــــا،   لــــتــــقــــو ا

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿
 ﴾2  1  0  /  .  -  ,  +

.[٩٦ [األعــراف:   
نور  على  اهللا  بطاعة  تعمل  أن   التقو حبيب:  بن  طلق  قال   
نور  على  اهللا  معصية  تترك  وأن  اهللا،  ثواب  ترجو  اهللا،  من 
٢٦٧٦، وقال: هذا حديث حسن  ٤٦٠٧، وسنن الترمذي برقم  (١)  سنن أبي داود برقم 

البدع. واجتناب  السنن  اتباع  في  المقدسي  الضياء  منهم  جماعة  وصححه  صحيح، 
.١٧٣١ (٢)  برقم 



١٧٤
.(١ اهللا( اهللا تــخــاف عــقــاب  مــن 

اهللا  وعـــد  فــقــد  وصــغــيــرهــا،  كــبــيــرهــا  الــمــعــاصــي  مـــن  والـــحـــذر   
ويــدخــلــه  الــصــغــائــر  عــنــه  ــكــفــر  يُ أن  الــكــبــائــر  اجــتــنــب  مــن  تــعــالــى 

  f   e   d   c   b﴿ تــعــالــى:  قــال  ــا،  كــريــمً مــدخــالً 
      m   l   k   j   i  h   g

﴾ [الــنــســاء:  ٣١]. أي كــثــيــر الــخــيــر والــبــركــة.   n

 رو لــنــاس،  ا بــعــض  يــحــتــقــرهــا  لــتــي  ا لــذنــوب  ا مــن  لــحــذر  وا  
نــكــم  إ قــال:  أنــسگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا
إن  لـــشـــعـــر،  ا مـــن  عـــيـــنـــكـــم  أ فـــي  أدق  هـــي  أعـــمـــاالً  لـــتـــعـــمـــلـــون 
لـــمـــوبـــقـــات،  ا مـــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  عـــهـــد  عـــلـــى  لـــنـــعـــدهـــا  كـــنـــا 
قــــال   ،(٢ لـــــمـــــهـــــلـــــكـــــات( ا بــــذلــــك  يــــعــــنــــي  اهللا:  عــــبــــد  بــــــو  أ قــــــال 
ولـــكـــن  لـــمـــعـــصـــيـــة،  ا صـــغـــر  لــــى  إ تـــنـــظـــر  ال  عـــــــي۴:  األوزا

عــصــيــت. مــن  عــظــمــة  إلــى  نــظــر  ا
 Q  P  O  N  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  األمـــــانـــــة،  أداء  ـــــا:  بـــــعً را
 6  5 ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال  [الـــــمـــــؤمـــــنـــــون: ٨]،   ﴾R
 ﴾?  >  =  <  ;  :  9  8  7
من  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم  فــي  الــطــبــرانــي   رو [األنـــفـــال:   ٢٧]. 

.٦٤/٣ األولياء  حلية  انظر    (١)
.٦٤٩٢ (٢)  برقم 

١٧٤Âfl˛a@fibuä€@bÌbïÎ



١٧٥
ا  مَ لُ  وَّ أَ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أوسگ  بن  شداد  حديث 

 .(١)« ةُُ انَ األَمَ مُ  ينِكُ دِ نْ  مِ ونَ  دُ قِ فْ تَ
قـــال الـــطـــبـــري۴: األمـــانـــة تــعــم جــمــيــع وظـــائـــف الــديــن   
هـــ  ا  الــجــمــهــور.  قـــول  وهـــو  األقـــــوال،  مـــن  الــصــحــيــح  عــلــى 
كل  واجتناب  طاعة،  فيه  للَّه  ما  كل  «عمل  بعضهم:  وقال 
معاملة،  أو  عبادة  في  ذلك  كان  سواء  معصية،  فيه  هللا  ما 
وحــفــظ الــجــوارح أمــانــة،  فــالــصــالة أمــانــة، والــزكــاة أمــانــة، 
إخـــالص  بـــكـــل  يـــؤديـــه  أن  لــلــمــســلــم  البــــد  أمــــانــــة،  والـــعـــمـــل 
واألمــانــة مــن أبــرز أخــالق  وإتــقــان حــتــى تــبــرأ ذمــتــه بــذلــك، 
الـــرســـل عــلــيــهــم الـــصـــالة والـــســـالم، فـــنـــوح وهــــود وصــالــح 
رســول  كــل  أن  الــشــعــراء  ســورة  فــي  عــنــهــم  اهللا  أخــبــر  ولــوط 
Ò﴾ [الشعراء:   Ñ  Ð  Ï  ﴿ لقومه:  قال  قد  هؤالء  من 
الــرســالــة  قــبــل  قـــومـــه  فـــي  كـــان  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  ونــبــيــنــا   ،[١٠٧ 

ا بــأنــه األمــيــن. وبــعــدهــا مــشــهــورً
 T  S  R  Q  P  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــخـــلـــق،  حـــســـن  ـــا:  خـــامـــسً
 `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V U

 [  Z  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [اإلســــــــراء:  ٥٣]،   ﴾a

 g  f  e  d  c  b  a  `  _ ^  ]  \
الصحيحة  السلسلة  في   ۴ األلباني  الشيخ  وصححه   ،٧١٨٢ برقم   (٢٩٥/٧)   (١)

.١٧٩٣ برقم 



١٧٦
k﴾ [فــصــلــت:  ٣٤].  j  i  h

الـــــدرداءگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو  
ــنِ  مِ ــؤْ لْــمُ انِ ا ــيــزَ فِــي مِ ــلُ  ــقَ ثْ ءٌ أَ ــيْ شَ ــنْ  ــا مِ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مَ
ــشَ  ــاحِ ــفَ لْ ا ــضُ  ــغِ ــبْ ــيُ لَ ــهَ  الــلَّ إِنَّ  وَ  ، ــنٍ ــسَ حَ ــقٍ  ــلُ خُ ــنْ  مِ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ

.(١ )« يءَ لْــبَــذِ ا
وحــســن الــخــلــق يــشــمــل جـــوانـــب كــثــيــرة مـــن حــيــاة الــمــســلــم   
فــي أقــوالــه وأعــمــالــه، فــي عــبــادتــه لــربــه وتــعــامــلــه مــع عــبــاده، 
الــخــلــق: طــالقــة الــوجــه،  ــســن  حُ بــن الــمــبــارك:  اهللا  عــبــد  قــال 
يــكــون  مـــا  تــحــتــمــل  وأن   ،األذ وكـــف  الـــمـــعـــروف،  وبـــذل 

مــن الــنــاس.
لـــخـــلـــق  ا حـــســـن  يــــكــــون  أن  األمـــــن  رجـــــل  خـــــي  أ فــــأوصــــي   
فــي  ـــا  رفـــيـــقً يـــكـــون  وأن  لـــنـــاس،  ا مـــة  عـــا ومـــع  زمـــالئـــه  مـــع 

مــعــهــم. مــلــه  تــعــا
أن  عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو  
 ، ـــهُ نَ ا زَ إِالَّ  شـــيءٍ  فــي  ـــونُ  ـــكُ يَ ال  فـــقَ  لـــرِّ ا قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(٢ )« ــهُ ــانَ شَ إِالَّ  ــيءٍ  شَ ــنْ  عُ مِ ــنْــزَ يُ ال  وَ
أحب  فمن  ا،  لقً خُ الناس  أحسن  من  النبيملسو هيلع هللا ىلص  كان  ولقد   

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال   ،٢٠٠٢ برقم  الترمذي  سنن    (١)
.٢٥٩٤ (٢)  برقم 

١٧٦Âfl˛a@fibuä€@bÌbïÎ



١٧٧
بــمــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص،  فــلــيــقــتــدي  األخـــالق  مــعــالــي  إلـــى  يــهــتــدي  أن 
قــــال:  أنــــــسگ  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  رو
قـــط،  أُف  لــــي  قـــــال  فـــمـــا  ســـنـــيـــن  عـــشـــر  لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا خــــدمــــت 
لِــمَ  تــركــتــه  لــشــيء  وال  صــنــعــتــه؟  لـِـمَ  صــنــعــتــه  لــشــيء  قــال  ومــا 

(١ تــركــتــه؟(
ـــــا: األمــــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــــن الـــمـــنـــكـــر، قـــــال تـــعـــالـــى:  ســـــادسً

 5  4  3  2  1  0  /  . ﴿
وقــد  عــمــران:  ١١٠].  [آل   ﴾ : 9  8  7  6
عـــــده بـــعـــض أهـــــل الـــعـــلـــم ركـــــن مــــن أركـــــــان الــــديــــن، وفـــي 

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ البـــنـــه:  لـــقـــمـــان  وصـــيـــة 
 ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

[لــقــمــان:  ١٧]. 
فــي  تدخالً  يُعد  ال  الــمــنــكــر  عن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  واألمر   
اآلمــريــن  إن  بــل  الــنــاس،  بــعــض  يــظــن  كــمــا  اآلخــريــن  شــؤون 
والنجاة  الخير  يريدون  المنكر  عن  والناهين  بالمعروف 

اهللا. عــذاب  لــلــنــاس، وإنــقــاذهــم مــن 
ســـعـــيـــد  أبـــــــــي  حــــــديــــــث  مـــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــــي  مـــــســـــلـــــم   رو  
ا  ــرً ــنْــكَ مُ ــمْ  ــنْــكُ مِ  َأ رَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  الــخــدريگ 

الصحيحين. في  أصله  صحيح،  حسن  حديث  هذا  وقال:   ،٢٠١٥ برقم    (١)



١٧٨
ــطِــعْ  ــتَ ــسْ يَ ـــمْ  ـــإِنْ لَ فَ  ، ــانِــهِ ــسَ ــلِ ــبِ فَ ــعْ  ــطِ ــتَ ــسْ يَ ـــمْ  ـــإِنْ لَ فَ  ، هِ ـــدِ بِـــيَ هُ  ــرْ ــيِّ ــغَ ــيُ ــلْ فَ

 .(١ )« ــانِ يــمَ ِ اإلْ ــفُ  ــعَ ضْ لِــكَ أَ ذَ ، وَ ــبِــهِ ــلْ ــبِــقَ فَ
فــاألمــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر هــو األمــان لــلــعــبــاد   

  Ó    Ò   Ñ  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  لـــــهـــــالك،  ا مــــن  لـــــبـــــالد  وا
[هـــــود:   ﴾Ù   Ø   ×   Ö   Õ     Ô

.[١١٧
وأن  ويـــرضـــاه،  يــحــبــه  لــمــا  ــا  جــمــيــعً يــوفــقــنــا  أن  تــعــالــى  اهللا  أســـأل 

يــجــعــل أعــمــالــنــا خــالــصــة لــوجــهــه الــكــريــم
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.٤٩ (١)  برقم 

١٧٨Âfl˛a@fibuä€@bÌbïÎ
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 .﴾%  $  #  "  ! ﴿  

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
قــال  بـــه،  لــعــمــل  وا لــتــدبــره  لــعــظــيــم  ا لـــقـــرآن  ا هـــذا  نـــزل  أ اهللا  فـــإن 
[مـــحـــمـــد:   ﴾g  f  e  d  c  b  a﴿ تــــعــــالــــى: 
مـــن  يــــــات  آ لـــــى  إ لـــنـــســـتـــمـــع  لــــكــــريــــمــــة  ا اآليــــــة  بــــهــــذه  وعــــمــــالً   .[٢٤   

   !   ﴿ تعالى:  قال  والعبر،  العظات  من  فيها  ما  ونتدبر  اهللا  كتاب  
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.[٥٩  -٤٠ ﴾ [الــدخــان:     Â   Á        À   ¿

وهـــو   ،﴾&  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
األولــيــن  أجــمــعــيــن  الــخــالئــق  بــيــن  فــيــه  اهللا  يــفــصــل  الذي  لــقــيــامــة  ا يــوم 
اهللا  ألن  بـــذلـــك  وســـمـــي  مــخــتــلــفــيــن،  كـــل  وبـــيـــن  واآلخــــريــــن،  مــنــهــم 

 c  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ذلــــك  دلـــيـــل  خـــلـــقـــه،  بـــيـــن  فـــيـــه  يـــفـــصـــل  تـــعـــالـــى 
.[٣ لــمــمــتــحــنــة:   ﴾ [ا m l  k  j  i  h g  f  e  d

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
 Ø  ×  Ö  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  Á﴾ [الــمــؤمــنــون:  ١٠١]، 
يراه  وهو  حاله  عن  له  ا  أخً يسأل  ال  أي  [المعارج:  ١٠]،   ﴾Ù
الــقــريــب  مــن  ا،ال  أحـــدً أحـــدٌ  يــنــصــر  ال  أي   ﴾Ô  Ó  Ò  ﴿ ــا،  عــيــانً

وال مــن الــبــعــيــد.
هو  فإنه   ﴾:  9  8  7  6 5  4  3  2  ﴿ تعالى:  قوله 
اهللا الــتــي ســعــى لــهــا ســعــيــهــا فــي الــدنــيــا. الــذي يــنــتــفــع ويــرتــفــع بــرحــمــة 

  C   B   A   @    ? >   =  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الــقــيــامــة  يـــوم  ذكـــر  لــمــا   ﴾J   I         H   G   F   E   D
وأنــه يــفــصــل بــيــن عــبــاده فــيــه، ذكــر افــتــراقــهــم إلــى فــريــقــيــن، فــريــق فــي 
والمعاصي  الكفر  بعمل  اآلثمون  وهم   – السعير  في  وفريق  الجنة 

١٨٠﴾%  $  #  "  ! ﴿@ZÛ€b»m@È€Ï”@Ôœ@p˝fldm



١٨١
وهـــي  وأفـــظـــعـــهـــا،  األشـــجـــار  شـــر  الــــزقــــوم،  شـــجـــرة  طــعــامــهــم  وأن   –
الــمــلــعــونــة،  الــشــجــرة  وســمــاهــا  جــهــنــم،  فــي  اهللا  خلقها  الــتــي  الــشــجــرة 
بطونهم  في  فغلت  منها،  فأكلوا  إليها  التجؤوا  النار  أهل  جاع  فإذا 
كــمــا يــغــلــي الــمــاء الــحــار، وشــبــه مــا يــصــيــر مــنــهــا إلــى بــطــونــهــم بــالــمــهــل 
شــديــد الــحــرارة،  وهــو كــالــصــديــد الــمــنــتــن، خــبــيــث الــريــح والــطــعــم، 

يــغــلــي فــي الــبــطــون كــغــلــي الــحــمــيــم أي مــن حــرارتــهــا ورداءتــهــا.
الــنــاس  أن  مــجــاهــد  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   رو
وابـــن عــبــاسک جــالــس مــعــه مــحــجــن، فــقــال: قــال  كــانــوا يــطــوفــون 
الَ  وَ ـــاتِـــهِ  ـــقَ تُ ـــقَّ  حَ ـــهَ  لـــلَّ ا ـــوا  ـــقُ تَّ ا ـــوا  ـــنُ آمَ يـــنَ  ـــذِ لَّ ا ـــا  ـــهَ يُّ أَ ـــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «يَ رســـــول 
 ، ت  ـــطـــرَ قَ ـــومِ  قُّ لـــزَّ ا مـــنَ  ـــطـــرةً  قَ أنَّ  ولـــو   ، ـــونَ ـــلِـــمُ ـــسْ مُ ـــمْ  ـــتُ نْ أَ وَ إِالَّ  ـــنَّ  ـــوتُ ـــمُ تَ
إالَّ  طعامٌ  م  لَهُ ليسَ  من  يفَ  فَكَ  ، م  هُ يشَ عَ األرضِ  لِ  هْ أَ على  ت  رَّ ألَمَ

 .(١ )« ــومُ قُّ الــزَّ
يــــقــــال  أي   ﴾O  N  M  L  K﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه 
الجحيم  سواء  إلى  ظهره  في  ا  ودفعً سحبًا  وسوقوه  جروه  للزبانية: 

إلــى وســطــهــا ومــعــظــمــهــا.
هـــذا   ﴾W  V  U  T  S  R  Q﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 

  ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |    {  ﴿ كـــقـــولـــه: 
الملك  إن  بعضهم:  قال   [١٩- ٢٠ ﴾[الحج:   ¨   §    ¦

الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،٢٧٣٥ برقم   (٤٦٧/٤)  (١)



١٨٢
حــديــد، فــيــفــتــح دمــاغــه، ثــم يــصــب الــحــمــيــم عــلــى  يــضــربــه بــمــقــمــعــة مــن 
رأســه فــيــنــزل فــي بــدنــه، فــســلــت مــا فــي بــطــنــه مــن أمــعــائــه حــتــى تــمــزق 

ذلــك. مــن  تــعــالــى  اهللا  أعاذنا   - كــعــبــيــه  مــن 
ذلــك  يــقــال لــه   ﴾]  \  [  Z  Y﴿ قــولــه تــعــالــى: 
عزيز  أنك  بزعمك  أي  واالستهزاء،  والتوبيخ  التهكم  سبيل  على 
بعذاب،  يصيبك  ال  اهللا  على  كريم  وإنك  اهللا،  عذاب   من  ستمتنع 

فــالــيــوم تــبــيــن لــك أنــك أنــت الــذلــيــل الــمــهــان الــحــقــيــر.
حــال  تــعــالــى  ذكـــر  لــمــا   ﴾j  i  h  g  f  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
﴿ فقال:  مثاني،  القرآن  سمي  ولهذا  السعداء،  بذكر  عطف  األشقياء 
¦﴾ أي هللا في الدنيا في مقام أمين في اآلخرة وهو الجنة،   ¥
قــد أمــنــوا فــيــهــا مــن الــمــوت والـــخـــروج، ومــن كــل هــم وحـــزن وجــزع، 

والمصائب. اآلفات  وسائر  وكيده  الشيطان  ومن  ونصب،  وتعب 
شــجــر  مــن  فــيــه  أولــئــك  مــا  مــقــابــلــة  فــي   ﴾©  ¨  §  ﴿ قــولــه: 
الـــزقـــوم، وشـــرب الــحــمــيــم؛ هــم فــي ظــل ظــلــيــل مــن كــثــرة األشــجــار 
والــفــواكــه، وعــيــون ســارحــة تــجــري مــن تــحــتــهــم األنــهــار، يــفــجــرونــهــا 
كــل  ألن  إلــى الــنــعــيــم؛  الــجــنــات  فــأضــاف  جــنــات الــنــعــيــم،  فــي  ا  تــفــجــيــرً
مـــا اشــتــمــلــت عــلــيــه كـــلـــه نــعــيــم وســـــرور كـــامـــل مـــن كـــل وجــــه مـــا فــيــه 

وال مــكــدر بــوجــه مــن الــوجــوه. مــنــغــص، 
 ﴾t  s  r  q  p﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قــــــولــــــه 
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١٨٣
واإلســــتــــبــــرق،  الــــســــنــــدس  مــــن  األخــــضــــر  الــــحــــريــــر  مــــن  لـــبـــاســـهـــم  أي 
والــســنــدس رقــيــق الــحــريــر كــالــقــمــصــان ونــحــوهــا، واالســتــبــرق مــا فــيــه 
يــلــبــس عــلــى أعــالــي الــقــمــاش،  ومــا  بــريــق ولــمــعــان، وذلــك كــالــريــاش 

أحــد مــنــهــم وظــهــره إلــى غــيــره. مــتــقــابــلــيــن: أي الــســرر ال يــجــلــس 
والــســرور  الــتــام  الــنــعــيــم  أي  كــذلــك   ﴾  v﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
جــمــالــهــن  مــن  جــمــيــالت  نــســاء  أي   ﴾y  x  w  ﴿ الــكــامــل، 
بجمالهن،  العقل  وينبهر  حسنهن،  في  الطرف  يحار  أنه  وحسنهن 

ويــنــخــلــب الــلــب لــكــمــالــهــن.
الــطــرف  يــحــار  ألنــهــن  ا  حــورً الــحــور  ــمــيــت  سُ نــمــا  إ مــجــاهــد:  قــال 
لــهــن  قــيــل  نــمــا  إ وقــيــل:  لــونــهــن،  وصــفــاء  وبــيــاضــهــن،  حــســنــهــن،  فــي 
شـــدة  فــــي  لـــعـــيـــن  ا بــــيــــاض  شـــــدة  ر:  ــــــوَ لــــــحَ وا أعـــيـــنـــهـــن،  لــــحــــور  حـــــور 
 ﴾   A   @ ?   >   =   <   ;﴿ تــعــالــى:  قــال  ســوادهــا، 

.[٢٣  -٢٢ لــواقــعــة:  [ا
مــهــمــا  أي  ے﴾   ~  }  |  {  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
حـــضـــر لــهــم، وهـــم آمـــنـــون مـــن انــقــطــاعــه  طــلــبــوا مـــن أنــــواع الــفــاكــهــة أُ
فــي  اســم  أرادوا مــمــا لــه  يــحــضــر لــهــم كــلــمــا  بــل  أو مــضــرتــه،  وامــتــنــاعــه 

أو مــمــا ال يــوجــد لــه اســم فــي الــدنــيــا. الــدنــيــا، 
 © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
كـــان  ولــــو  بـــالـــكـــلـــيـــة،  مــــوت  فـــيـــهـــا  لـــيـــس  أي   ﴾¬  «  ª



١٨٤
فــيــهــا مــوت يــســتــثــنــى لــم يــســتــثــن الــمــوتــة األولــى الــتــي هــي الــمــوتــة فــي 
الــخــدريگ أن  حــديــث أبــي ســعــيــد  الــدنــيــا، فــفــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
ــفُ  ــيــوقَ فَ  ، ـــحَ ـــلَ ــبْــشٍ أمْ كَ صـــورة  فــي  تِ  ــوْ ـــى بــالــمَ تَ ـــؤْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «يُ
فــال  ـــودٌ  ـــلُ ـــةِ خُ ـــنَّ الـــجَ ــــلَ  يـــا أهْ  : ـــالُ ـــقَ يُ ـــمَّ  ثُ ـــحُ  بَ ـــذْ يُ ثـــم  لـــنـــار،  وا ـــةِ  ـــنَّ الـــجَ بــيــن 

.(١ )« تَ ــوْ فــالَ مَ ــودٌ  ــلُ لــنَّــارِ خُ ا ــلَ  ويــا أهْ  ، تَ ــوْ مَ
بــــي  وأ ســـعـــيـــد  بـــــي  أ حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
ــوا  ــحُّ ــصِ تَ أنْ  ــمْ  ــكُ لَ إنَّ   : دٍ ــنــا مُ ــنــادِي  قــال: «يُ لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  هــريــرةک 
ــمْ  لَــكُ وإنَّ  ا،  ــدً بَ أ ــوا  ــوتُ ــمُ تَ فــال  ا  ــيَــوْ ــحْ تَ أنْ  ــمْ  لَــكُ وإنَّ  ا،  ــدً بَ أ ــوا  ــمُ ــقَ ــسْ تَ فــال 
ا؛  ــدً بَ أ ــوا  سُ ــأَ ــبْ تَ فــال  ــوا  ــمُ ــنْــعَ تَ أنْ  ــمْ  لَــكُ وإنَّ  ا،  ــدً بَ أ ــوا  مُ ــرَ ــهْ تَ فــال  ــبُّــوا  ــشِ تَ أنْ 

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴿  : وجــــلَّ عـــزَّ  ــــهُ  لُ ــــوْ قَ ـــذلـــكَ  فَ
.(٢ )«[٤٣ Û﴾ [األعــراف:  

نــدفــاع  وا لــنــعــيــم  ا حــصــول  أي   ﴾ ² ±  °  ¯﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
فــي  ثـــبـــت  كـــمـــا  عـــلـــيـــهـــم،  نـــه  وإحـــســـا اهللا  فـــضـــل  مـــن  عـــنـــهـــم  لــــعــــذاب  ا
وا  دُ ــدِّ قــال: «سَ لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  ڤ  عــائــشــة  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن 
وال   : قالوا  ،« هُ لُ مَ عَ نَّةَ  لْجَ ا ا  دً حَ أَ لُ  خِ دْ يُ الَ  هُ  نَّ إِ فَ وا،  رُ بْشِ أَ وَ بُوا،  ارِ قَ وَ
ةٍ  ــرَ ــفِ ــغْ بِــمَ ــهُ  لــلَّ ا نِــي  ــدَ ــمَّ ــغَ ــتَ يَ نْ  أَ إِالَّ  ــا  نَ أَ الَ  قــال: «وَ اهللا؟  رســول  يــا  أنــت 
نــيــل  مـــن  أعـــظـــم  فـــوز  وأي   ﴾¶  μ  ´  ³﴿  .(٣ )« ـــــةٍ ـــــمَ حْ رَ وَ

له. واللفظ   ٢٨٤٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٧٣٠ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.٢٨٣٧ (٢)  برقم 

.٢٨١٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٤٦٧ برقم  البخاري  صحيح    (٣)
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وســخــطــه؟ بــه  عــذا مــن  والــســالمــة  وجــنــتــه،  اهللا  رضــوان 

لــــقــــرآن  ا هــــــذا  يــــســــرنــــا  إنــــمــــا  أي   ﴾º  ¹﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
أفــصــح  هــو  «﴾الذي   ﴿ جــلــيــا  بــيــنًــا  ــا  واضــحً ســهــالً  أنــزلــنــاه  الــذي 
 ﴾½  ¼ وأعــــالهــــا،﴿  وأحــــالهــــا،  وأجــــالهــــا،  الـــلـــغـــات، 

أي يــتــفــهــمــون ويــعــمــلــون.
هــــذا الـــبـــيـــان والــــوضــــوح مـــن الـــنـــاس مـــن كــفــر  ثـــم لـــمـــا كــــان مـــع 
ا  وواعـــدً لـــه،  مــســلــيــا  لــرســولــهملسو هيلع هللا ىلص  تــعــالــى  اهللا  قـــال  وعـــانـــد،  وخــالــف 
 ﴾c  ﴿ والـــهـــالك  بــالــعــطــب  كـــذب  لــمــن  ا  ومــتــوعــدً بــالــنــصــر،  لــه 
الــنــصــر  يـــكـــون  لــمــن  فــســيــعــلــمــون  أي   ﴾Á  À  ﴿ نــتــظــر،  ا أي 
واآلخـــــرة، فــإنــهــا لـــك يـــا مــحــمــد  والـــظـــفـــر وعـــلـــو الــكــلــمــة فـــي الـــدنـــيـــا 
وإلخـــوانـــك مــن الــنــبــيــيــن والــمــرســلــيــن ومـــن اتــبــعــك مــن الــمــؤمــنــيــن، 
 ﴾î  í  ì  ë  ê é  è  ç  æ  å ﴿ :كما قال تعالى

  9   8   7     6 [المجادلة:  ٢١]، وقال تعالى: ﴿5  
   F E   D   C   B   A   @   ?   >   =        <   ;   :
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نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.١٠٤٤-١٠٤٥ ص  سعدي  بن  الرحٰمن  عبد  الشيخ  تفسير    (١)
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ال  أن  وأشــهــد  اهللا،  رســول  عــلــى  والــســالم  والــصــالة  هللا  الــحــمــد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
  £    ¢             ¡ ے      ~   }   | قال تعالى: ﴿ }  
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اهللاک  عــبــد  بـــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
فــوجــد  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـــول  عـــلـــى  يـــســـتـــأذن  بـــكـــرگ  أبــــو  دخــــل  قـــــال: 
ــا بــبــابــه لــم يـــؤذن ألحــد مــنــهــم، قـــال: فـــأذن ألبــي بــكــر  الــنــاس جــلــوسً
ــا  فــدخــل، ثــم أقــبــل عــمــر فــاســتــأذن فــأذن لــه، فــوجــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص جــالــسً
ــا أُضــحــك  ــا، قـــال: فــقــال: ألقــولــن شــيــئً ـــا ســاكــتً واجـــمً حــولــه نـــســـاؤه، 
ســألــتــنــي  خــارجــة!  بــنــت  رأيــت  لــو  اهللا!  رســول  يــا  فــقــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  فـــضـــحـــك  ـــنـــقـــهـــا،  عُ ـــــأت  جَ ـــــوَ فَ إلـــيـــهـــا  فـــقـــمـــت  الـــنـــفـــقـــة 
بــكــر  أبــو  فــقــام   ،« ــةَ ــقَ ــفَ لــنَّ ا ــنِــي  ــنَ لْ ــأَ ــسْ يَ  - ـــرَ تَ ــا  ــمَ كَ لِــي -  ــوْ حَ ـــنَّ  وقـــال: «هُ
كالهما  عنقها،  يجأ  حفصة  إلى  عمر  فقام  عنقها،  يجأ  عائشة  إلى 
نسأل  ال  واهللا!  فقلن:  عنده،  ليس  ما  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  تسألن  يقول: 
ــا  تــســعً أو  ا  شــهــرً اعــتــزلــهــن  ثــم  عــنــده،  لــيــس  ا  أبــدً شــيــئًــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول 

ے   ~  }  |  {﴿ اآليــــة:  هـــذه  عــلــيــه  نـــزلـــت  ثـــم  وعـــشـــريـــن، 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
قــــال:   ،﴾»  º  ¹  ¸  ﴿ بـــلـــغ:  حـــتـــى   ﴾«  ª
ا  ــرً مْ أَ ــيْــكِ  ــلَ عَ ضَ  ــرِ عْ أَ نْ  أَ يــدُ  رِ أُ ــي  إنِّ  ، ــةُ ــائِــشَ عَ فــقــال: «يــا  بــعــائــشــة،  فــبــدأ 
يا  هو  وما  قالت:   ،« يْكِ بَوَ أَ ي  يرِ تَشِ تَسْ حتَّى  فيه  لِي  تَعْجَ ال  نْ  أَ بُّ  حِ أُ
أستشير  اهللا  رسول  يا  أفيك  قالت:   ، ةَ اآليَ ا  يْهَ لَ عَ تَالَ  فَ اهللا؟  رسول 
ال  أن  وأســـألـــك  اآلخـــــرة،  لـــــدار  وا ورســـولـــه  اهللا  أخـــتـــار  بـــل  أبــــوي؟ 
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منهنَّ  ةٌ  أَ رَ امْ لُنِي  أَ تَسْ «ال  قال:  قلت،  بالذي  نسائك  من  امرأة  تُخبر 
ــنِــي  ــثَ ــعَ بَ ــنْ  ــكِ لَ وَ ــا،  ــتً ــنِّ ــعَ ــتَ مُ الَ  وَ ــا،  ــتً ــنِّ ــعَ مُ ــنِــي  ــثْ ــعَ ــبْ يَ ــمْ  لَ ــهَ  الــلَّ إنَّ  ــا،  ــهَ تُ ــرْ ــبَ خْ أَ إالَّ 

.(١ ا»( ــرً ــيَــسِّ ــا مُ ــمً ــلِّ ــعَ مُ

نــــســــاء  اجـــــتـــــمـــــع  لـــــمـــــا  أنـــــــــه   ﴾~  }  |  {  ﴿ قـــــــولـــــــه: 
طلبن  والكسوة،  النفقة  منه  وطلبن  الغيرة،  في  عليه  رسول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
متفقات،  طلبهن  في  يزلن  ولم  وقت،  كل  في  عليه  يقدر  ال  ا  أمرً منه 
وصلت  حتى  الــرســولملسو هيلع هللا ىلص  على  ذلــك  فشق  متعنتات،  مــرادهــن  وفــي 
ا، فـــأراد اهللا أن يــســهــل األمـــر على  بــه الــحــال إلــى أنــه آلــى مــنــهــن شــهــرً
رســـولـــه، وأن يــرفــع درجـــة زوجـــاتـــه، ويــذهــب عــنــهــن كــل أمـــر يــنــقــص 

 ~  }  |  {﴿ فقال:  يخيرهن  أن  رسولهملسو هيلع هللا ىلص  فأمر  أجرهن، 
غـــيـــرهـــا  فـــــي  لـــكـــن  لـــيـــس  أي   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
مــطــلــب، وصـــرتـــن تــرضــيــن لـــوجـــودهـــا وتــغــضــبــن لــفــقــدهــا، فــلــيــس لــي 
شيئًا   ﴾§  ¦  ﴿ الحال  بهذه  وأنتن  وحاجة،  أرب  فيكن 
 ﴾ª  ©  ﴿ أفــارقــكــن  أي   ﴾¨  ﴿ الــدنــيــا  مــن  عــنــدي  مــمــا 
أن  قبل  بال،  وانشراح  صدر  بسعة  بل  مشاتمة،  وال  مغاضبة  دون  من 

ينبغي. ال  ما  إلى  الحال  تبلغ 

هــــــذه  أي   ﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿  
والــجــنــة  ورســولــه  اهللا  ــنَّ  ــكُ لَ حــصــل  وإذا  مــقــصــودكــن  وغــايــة  مــرادكــن 

.١٤٧٨ (١)  برقم 
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لــم تــبــالــيــن بــســعــة الــدنــيــا وضــيــقــهــا، ويــســرهــا وعــســرهــا، وقــنــعــتــن مــن 

 μ  ´  ﴿ عــلــيــه،  شــق  مــا  مــنــه  تــطــلــبــن  ولــم  تــيــســر،  بــمــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
. ﴾»  º  ¹  ¸  ¶

األجــر عــلــى وصــفــهــن بــاإلحــســان؛ ألنــه الــســبــب الــمــوجــب  رتــب 
يكفي،  ال  ذلك  مجرد  فإن  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  زوجات  لكونهن  ال  لذلك، 
فــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  فــخــيــرهــن  اإلحــســان،  عــدم  مــع  ــا  شــيــئً يــفــيــد  ال  بــل 
يــتــخــلــف  لـــم  كــلــهــن،  اآلخــــرة  لـــــدار  وا ورســـولـــه  اهللا  فـــاخـــتـــرن  ذلــــك، 

عــديــدة: فــوائــد  هــذا الــتــخــيــيــر  وفــي  واحــدةپ،  مــنــهــن 
يــشــق  أن يــكــون بــحــالــة  والــغــيــرة عــلــيــه  مــنــهــا: االعــتــنــاء بــرســولــهملسو هيلع هللا ىلص 

عــلــيــه كــثــرة مــطــالــب زوجــاتــه الــدنــيــويــة.
ســالمــتــهملسو هيلع هللا ىلص بــهــذا الــتــخــيــيــر مــن تــبــعــة حــقــوق الـــزوجـــات،  ومــنــهــا: 
منع،  شاء  وإن  أعطى  شاء  إن  نفسه  حرية  في  يبقى  وأنه 
 ﴾ x w  v  u  t  s  r  q  p  o  n﴿ تــعــالــى:  قـــال 

[األحــزاب:  ٣٨].
اهللا  عـــلـــى  الـــدنـــيـــا  تــــؤثــــر  مــــن  فـــيـــهـــن  كـــــان  لــــو  عـــمـــا  تـــنـــزيـــهـــه  ومــنــهــا: 

اآلخــرة عــنــهــا وعــن مــقــارنــتــهــا. والــدار  ورســولــه 
اهللا  لــســخــط  والـــتـــعـــرض  اإلثــــم  عـــن  زوجــــاتــــهپ  ســـالمـــة  ومــنــهــا: 
على  التسخط  عنهن  التخيير  بهذا  اهللا  فحسم  ورسوله، 
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الموجب  لربه  المسخط  لسخطه  الموجب  الرسولملسو هيلع هللا ىلص 

لــعــقــابــه.
إظــهــار رفــعــتــهــن وعــلــو درجــتــهــن، وبــيــان عــلــو هــمــمــهــن أن  ومــنــهــا: 
ومقصودهن،  مرادهن  اآلخرة  والدار  ورسوله  اهللا  كان 

دون الــدنــيــا وحــطــامــهــا.
اســـتـــعـــدادهـــن بـــهـــذا االخـــتـــيـــار لـــألمـــر الـــمـــخـــتـــار لــلــوصــول  ومــنــهــا: 
الــدنــيــا  فــي  زوجــاتــه  يــكــن  وأن  الــجــنــة،  درجــات  خــيــار  إلــى 

واآلخــرة.
ظــــهــــور الـــمـــنـــاســـبـــة بـــيـــنـــه وبــــيــــنــــهــــن، فــــإنــــه أكــــمــــل الـــخـــلـــق،  ومــنــهــا: 
طيبات،  مكمالت،  كامالت،  نساؤه  تكون  أن  وأراد  اهللا 

.﴾   μ´   ³   ²   ±﴿ مطيبات، 
يــطــمــئــن  الـــتـــي  لـــلـــقـــنـــاعـــة  ومــــوجــــب  داع  الـــتـــخـــيـــيـــر  هــــذا  أن  ومــنــهــا: 
ويـــزول عــنــهــن جــشــع  ويــنــشــرح لــهــا الــصــدر،  لــهــا الــقــلــب، 
واضطرابه  القلب  لقلق  الموجب  الرضا  وعدم  الحرص 

وهــمــه وغــمــه.
أجـــــرهـــــن  لــــــــزيــــــــادة  ـــــا  ســـــبـــــبً هــــــــذا  اخـــــتـــــيـــــارهـــــن  يــــــكــــــون  أن  ومــنــهــا: 
النساء،  من  أحد  فيها  ليس  بمرتبة  يكن  وأن  ومضاعفته، 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ﴿ قــال:  ولــهــذا 
 ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È Ç  Æ  Å  Ä



١٩٢
مــضــاعــفــة  ذكـــر  اآلخـــر  والــــدار  ورســـولـــه  اهللا  اخـــتـــرن   لــمــا 
وزرهــــن وإثــمــهــن لـــو جـــر مــنــهــن،  أجـــرهـــن، ومــضــاعــفــة 
أتــى  لــمــن  فــجــعــل  اهللا تــعــالــى،  وشــكــرهــن  حــذرهــن  لــيــزداد 

الــعــذاب ضــعــفــيــن. مــنــهــن بــفــاحــشــة ظــاهــرة لــهــا 
 ﴾(  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

 )  ﴿ ا  كـــثـــيـــرً أو  قـــلـــيـــالً  ـــا  صـــالـــحً وتـــعـــمـــل  ورســـولـــه  اهللا  تــطــيــع  أي 
 .  -  ,  ﴿ مـــرتـــيـــن  غـــيـــرهـــا  تــعــطــى  مـــا  مـــثـــل  أي   ﴾+  *
ـــا،  صـــالـــحً وعـــمـــلـــن  ورســــولــــه،  هللا  فــقــنــتــن  الـــجـــنـــة،  وهــــي   ﴾/

فــعــلــم بــذلــك أجــرهــن.
  9   8   7 6   5   4   3     2   1  ﴿  قــولــه تــعــالــى: 
  E   D   C   B   A   @   ?   >   =    <   ;   :
  P    O   N M   L   K   J   I   H   G    F
    Z   Y   X  W   V U   T   S   R   Q
  c   b   a   `    _   ^   ]      \   [
  o          n   m     l   k j   i   h    g     f   e    d

 .﴾ N q   p

  4   3 يقول تعالى: ﴿1 2﴾ خطاب لهن كلهن، ﴿ 
يلحقكن  وال  النساء،  تفقن  بذلك  فإنكن  اهللا   ﴾   9   8   7 6   5
فلهذا  ومقاصدها.  وسائلها،  بجميع   التقو فكملن  النساء،  من  أحد 
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>﴾: أي    ; أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال: ﴿:  
وتتكلمن  ذلك،  في  تَلِنَّ  فَ يسمعون،  بحيث  أو  الرجال،  مخاطبة  في 
بــكــالم رقــيــق يــدعــو ويــطــمــع الـــذي فــي قــلــبــه مـــرض: أي مــرض شــهــوة 
صحيح،  غير  قلبه  ألن  يحركه؛  محرك  أدنى  ينتظر  مستعد  فإنه  الزنا، 
فـــإن الــقــلــب الــصــحــيــح لــيــس فــيــه شــهــوة لــمــا حـــرم  اهللا؛ فـــإن ذلـــك ال 
المرض؛  من  وسالمته  قلبه  لصحة  األسباب،  تُحركه  وال  تُميله  تكاد 
بــخــالف مــريــض الــقــلــب الـــذي ال يــتــحــمــل مــا يــتــحــمــل الــصــحــيــح، وال 
الــحــرام  إلــى  ويــدعــوه  يــوجــد  ســبــب  فــأدنــى  عــلــيــه؛  يصبر  مــا  عــلــى  يصبر 
ــجــيــب دعــوتــه وال يــتــعــاصــى عــلــيــه؛ فــهــذا دلــيــل عــلــى أن الــوســائــل لها  يُ
مباح،  األصل  في  فيه  واللين  بالقول  الخضوع  فإن  المقاصد؛  أحكام 
في  للمرأة  ينبغي  ولهذا  منه،  منع  المحرم؛  إلى  وسيلة  كان  ا  لمَّ ولكن 

القول. لهم  تُلين  ال  أن  الرجال  مخاطبة 

ــــوهــــم أنـــهـــن  لــــقــــول؛ فـــربـــمـــا تُ ولـــمـــا نـــهـــاهـــن عــــن الـــخـــضـــوع فــــي ا
 ﴾E  D  C  B﴿ بقوله:  هذا  دفع  القول،  بإغالظ  مأمورات 
كيف  وتأمل  خاضع،  بلين  ليس  أنه  كما  جاف،  وال  غليظ  غير  أي 
وذلـــك  بـــالـــقـــول،  ــــنَّ  ــــلِ تَ فـــال  يـــقـــل:  ولــــم   ﴾<  ;  :  ﴿ قـــــال: 
لــلــرجــل  الـــمـــرأة  خــضــوع  فــيــه  الـــذي  الــلــيــن  الـــقـــول  عــنــه  الــمــنــهــي  ألن 
ـــطـــمـــع فــــيــــه، بـــخـــالف  يُ لــــــذي  نــــكــــســــارهــــا عــــنــــده، والــــخــــاضــــع هــــو ا وا
ــع  ــا لــيــس فــيــه خـــضـــوع، بـــل ربـــمـــا صـــار فــيــه تــرفُّ ـــا لــيــنً مـــن تــكــلــم كـــالمً
اهللا  مـــدح  ولـــهـــذا  خــصــمــه،  فــيــه  يــطــمــع  ال  هـــذا  فـــإن  لــلــخــصــم؛  وقــهــر 



١٩٤
عــمــران:  ﴾ [آل  / .  -  ,  +  *  )﴿ فــقــال:  بــالــلــيــن،  رســولــه 

  w      v  u    t      s   r  ﴿ وهــارون:  لــمــوســى  وقــال   ،[١٥٩  
.[٤٣- ٤٤ ﴾ [طــه:   ¡ ے    ~  }   |    {   z  y   x

بــحــفــظ  أمــــــره  مــــع   ﴾A  @  ?  >  =  ﴿ قــــولــــه:  ودل 
الــفــرج وثــنــائــه عــلــى الــحــافــظــيــن لــفــروجــهــم والــحــافــظــات، ونــهــيــه عــن 
وأنه  الحالة،  هذه  نفسه  من   رأ إذا  للعبد  ينبغي  أنه  الزنا،  قربان 
ويــجــد  يــهــواه  مــن  كــالم  يــســمــع  أو   يــر عــنــدمــا  الــمــحــرم  لــفــعــل  يــهــش 
مرض،  ذلك  أن  فليعرف  الحرام،  إلى  انصرفت  قد  طمعه  دواعي 
هـــــذا الــــمــــرض وحــــســــم الــــخــــواطــــر الــــرديــــة  فـــلـــيـــجـــتـــهـــد فــــي إضــــعــــاف 
هـــذا الــمــرض الــخــطــر وســـؤال  ومــجــاهــدة نــفــســه عــلــى ســالمــتــهــا مــن 

اهللا الــعــصــمــة والــتــوفــيــق، وأن ذلــك مــن حــفــظ الــفــرج الــمــأمــور بــه.

H﴾ أي اقــررن فــيــهــا؛ ألنــه أســلــم   G  F ﴿ قــولــه تــعــالــى: 
تكثرن  ال  أي:   ﴾ N M  L  K  J  I  ﴿ لكن  وأحفظ، 
األولـــى  الــجــاهــلــيــة  أهـــل  كـــعـــادة  مــتــطــيــبــات  أو  مــتــجــمــالت  الـــخـــروج 
وأســـبـــابـــه،  لــلــشــر  دفـــع  هـــذا  فــكــل  ديــــن؛  وال  عــنــدهــم  عــلــم  ال  الـــذيـــن 
ــا وبــجــزئــيــات مــن الــتــقــو نــص عــلــيــهــا  ولــمــا أمــرهــن بــالــتــقــو عــمــومً
ــا الــصــالة  لــحــاجــة الــنــســاء إلــيــهــا، كــذلــك أمــرهــن بــالــطــاعــة، خــصــوصً
أحـــد، وهــمــا أكــبــر  ويــضــطــر إلــيــهــمــا كــل  والـــزكـــاة الــلــتــان يــحــتــاجــهــمــا 
اإلخــــالص لــلــمــعــبــود،  الـــعـــبـــادات وأجــــل الـــطـــاعـــات، وفـــي الـــصـــالة 
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١٩٥
وفــي الــزكــاة اإلحــســان إلــى الــعــبــيــد.

﴾ يدخل  V U  T  S ﴿ :ا، فقال ثم أمرهن بالطاعة عمومً
مــرا  بــه أمــر إيــجــاب أو اســتــحــبــاب،  فــي طــاعــة اهللا ورســولــه كــل أمــر أَ
عنه؛  نهاكن  عما  ونهيكن  بــه،  أمــركــن  بما  بــأمــركــن   ﴾)  (  ' ﴿

 ] ﴿ والـــخـــبـــث  والـــشـــر   األذ أي:   ﴾\  [  Z﴿
أي:  مــــطــــهــــريــــن؛  طــــاهــــريــــن  تــــكــــونــــوا  حــــتــــى   ﴾`  _  ^
أخبركم  التي  والنواهي  األوامر  هذه  على  واشكروه  ربكم  فاحمدوا 
عليكم  يجعل  أن  اهللا  يرد  لم  مصلحتكم،  محض  وأنها  بمصلحتها، 
ــا وال مــشــقــة، بــل لــتــتــزكــى نــفــوســكــم، وتــتــطــهــر أخــالقــكــم  بــذلــك حــرجً

أجركم. بذلك  ويعظم  أعمالكم،  وتحسن 
ولــمــا أمــرهــن بــالــعــمــل الـــذي هــو فــعــل وتـــرك؛ أمــرهــن بــالــعــلــم، 

 g  f  e  d  c  b  ﴿ فـــقـــال:  طــريــقــه،  لــهــن  وبـــيَّـــن 
والــحــكــمــة  الـــقـــرآن،  اهللا  بـــآيـــات  والـــمـــراد   ﴾ k j  i  h
وأمــرهــن بــذكــره يــشــمــل ذكــر لــفــظــه بــتــالوتــه  أو ســنــة رســولــه.  أســراره 
ــمــه،  ــكَ وحِ وذكــــر مــعــنــاه بــتــدبــره والــتــفــكــر فــيــه واســـتـــخـــراج أحــكــامــه 

وذكــر الــعــمــل بــه وتــأويــلــه.
وخـــفـــايـــا  األمـــــــور  ئــــر  ســــرا يــــــدرك   ﴾p  o  n  m  l  ﴿  
والخفية؛  الظاهرة  واألعمال  واألرض  السموات  وخبايا  الصدور 
وإســرار األعــمــال،  اإلخــالص  فــلــطــفــه وخــبــرتــه تــقــتــضــي حــثــهــن عــلــى 



١٩٦
أنــه  الــلــطــيــف  مــعــانــي  ومـــن  األعـــمـــال،  تــلــك  عــلــى  يـــجـــازي  اهللا  وأن 
هــــو الـــــذي يـــســـوق عـــبـــده إلـــــى الـــخـــيـــر، ويـــعـــصـــمـــه مــــن الـــشـــر بـــطـــرق 
ويــريــه  يـــدريـــه،  ال  مـــا  الـــرزق  مـــن  إلــيــه  ويـــســـوق  بــهــا،  يــشــعــر  ال  خــفــيــة 
إلى  له  ا  طريقً ذلك  يكون  ما  النفوس؛  تكرهها  التي  األسباب  من 

.(١ وأرفــع الــمــنــازل( الــدرجــات  أعــلــى 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

بتصرف  .٨٨٧ ص٨٨٥-  سعدي  ابن  تفسير    (١)
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
  K   J   I   H G   F   E   D   C ﴿ :قال تعالى

﴾ [األعراف:  ١٨٠].    S   R    Q   P   O   N M    L

حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  اإلمــامــان   رو
ــا  ــمً اسْ ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ــهِ  ــلَّ لِ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ  أبــي 

.(١ )« ــنَّــةَ الــجَ ــلَ  خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ ــنْ أَ ا، مَ ــدً احِ إِالَّ وَ ــةً  ــائَ مِ
قــال  اســـم «الــعــلــيــم»،  كــتــابــه  فـــي  وردت  الــتــي  اهللا  أســـمـــاء  ومـــن 
مــائــة  مـــن  أكـــثـــر  فـــي  الـــكـــريـــم  الـــقـــرآن  فـــي  االســــم  هـــذا  ورد  بــعــضــهــم: 

 S  R  Q  P﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  ــــا،  مــــوضــــعً وخـــمـــســـيـــن  وســـبـــعـــة 
وقــــال  لـــــبـــــقـــــرة: ٣٢]،  [ا  ﴾\  [  Z  Y  X W  V  U  T
 ﴾Q  P  O  N M  L  K  J  I  H  G﴿ تــعــالــى: 

[األنــبــيــاء: ٤].
.٢٦٧٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٧٣٦ برقم  البخاري  صحيح    (١)





١٩٨
يــلــحــقــه  وال  بــجــهــل،  ــســبــق  يُ لـــم  أبـــدي  أزلـــي  تــعــالــى  اهللا  «وعـــلـــم 
 ﴿ سأله:  حين  لفرعون  والسالم  الصالة  عليه  موسى  قال  نسيان، 

  )   (   ' &   %   $   #   "   !    ï   î       í   ì   ë   ê
.[٥١- ٥٢ -﴾ [طــه:    ,   +   *

ا،  وأبدً أزالً  المتأخرة  واألمور  المتقدمة  األمور  تعالى  فيعلم 
تعالى  ويعلم  وكبيرها،  وصغيرها  وحقيرها،  األمور  جليل  ويعلم 
ظـــواهـــر األشـــيـــاء وبـــواطـــنـــهـــا، وغــيــبــهــا وشـــهـــادتـــهـــا، مـــا يــعــلــم الــخــلــق 
الــســفــلــى،  األرض  تــحــت  مـــا  تــعــالــى  ويــعــلــم  يــعــلــمــون،  ال  ومـــا  مــنــهــا 
األمور  جزئيات  تعالى  ويعلم  العلى،  السموات  فوق  ما  يعلم  كما 
الـــصـــدور، وخــفــايــا مــا وقـــع ويــقــع فــي أرجـــاء الــعــالــم، فــهــو  وخــبــايــا 
يــعــرض  وال  األوقــات،  كــل  فــي  األشــيــاء  بــجــمــيــع  عــلــمــه  أحــاط  الــذي 

.(١ وال نــســيــان»( لــعــلــمــه خــفــاء 

[طه:  ٧]،   ﴾q  p  o  n  m  l  k﴿ تــعــالــى:  قـــال 
G﴾ [غافر:  ١٩].   F  E  D  C  B  ﴿ تعالى:  وقال 
يــعــنــي أن تــنــظــر عــلــى وجـــه الــخــفــاء الـــذي ال يــدركــه الــنــاس ولــكــن اهللا 
ــخــفــي الــصــدور  يــعــلــمــه، فــهــو يــعــلــم خــائــنــة األعــيــن، ويــعــلــمچ مــا تُ
النفوس  به  توسوس  ما  يعلم  بل  السيئة،  والنيات  الحسنة  النيات  من 

﴾ [ق:  ١٦]. ) (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
للسعدي(١٩٦/١). الحسنى  الله  أسماء  تفسير    (١)
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  Å Ä    Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë Ê   É      È   Ç   Æ
 ﴾   ß   Þ           Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô         Ó

.[٥٩ [األنــعــام:  
«هــــــــذه اآليــــــــة الـــعـــظـــيـــمـــة مـــــن أعـــــظـــــم اآليـــــــــات تــــفــــصــــيــــالً لـــعـــلـــمـــه 
ــلِــع مــنــهــا مــا شــاء مــن  ــطْ يُ الــمــحــيــط، وأنـــه شــامــل لــلــغــيــوب كــلــهــا الــتــي 
خــلــقــه، وكــثــيــر مــنــهــا طــو عــلــمــه عــن الــمــالئــكــة الــمــقــربــيــن واألنــبــيــاء 
والــمــرســلــيــن، فــضــالً عــن غــيــرهــم مــن الــعــالــمــيــن، وأنـــه يــعــلــم مــا فــي 
واألشـــجـــار والـــرمـــال والــحــصــى  الـــبـــراري والــقــفــار مــن الــحــيــوانــات 
وغير  وصيدها  ومعادنها  حيواناتها  من  البحار  في  وما  والتراب، 

(١ ذلــك مــمــا تــحــتــويــه أرجــاؤهــا، ويــشــتــمــل عــلــيــه مــاؤهــا».(
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
هــذا  وبــعــض  [ســبــأ:  ٢].   ﴾F  E  D  C B  A  @  ?
هــــذا عــلــى  فــــدل  الـــمـــذكـــور يــبــهــر الـــعـــقـــول، ويـــذهـــل أفـــئـــدة الـــنـــبـــالء، 

عــظــمــة الــرب الــعــظــيــم، وســعــتــه فــي أوصــافــه كــلــهــا.
U﴾Q﴿;;€àˆ\;\É‚d;‡]⁄Á¸\;Ñ]l`;flŸÂ

مــن  ســنــنــه  فــي  ئــي  لــنــســا ا  رو لــعــلــم،  ا بــصــفــة  اهللا  لــى  إ لــتــوســل  ا  -١
يــاســرک  بن  عمار  بــنــا  صــلــى  قال:  مالك  بن  السائب  حديث 

ص٣٠٩. سعدي۴  ابن  للشيخ  الرحمن  الكريم  تفسير    (١)



٢٠٠
أو  خــفــفــت  لـــقـــد  لـــقـــوم:  ا بـــعـــض  لـــه  فـــقـــال  فـــيـــهـــا،  فـــأوجـــز  صـــالة 
فــيــهــا  دعــــوت  فـــقـــد  ذلــــك  عـــلـــى  مــــا  أ فـــقـــال:  لـــصـــالة،  ا أوجـــــزت 
تـــبـــعـــه  قــــــام  فــــلــــمــــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســــــول  مـــــن  ســـمـــعـــتـــهـــن  بـــــدعـــــوات 
عــن  لــه  فــســأ نــفــســه  عــن  كــنــى  نــه  أ غــيــر  بــي،  أُ هــو  لــقــوم  ا مــن  رجــل 
 ، ـــيْـــبَ ـــغَ لْ ا ـــكَ  ـــمِ ـــلْ بِـــعِ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ لـــقـــوم:«ا ا بـــه  فــأخــبــر  جـــاء  ثـــم  لـــدعـــاء،  ا
ا  ــــرً ــــيْ خَ ةَ  ــــا ــــيَ ــــحَ لْ ا ــــتَ  ــــلِــــمْ عَ ــــا  مَ ِــــي  ــــن ــــيِ حْ أَ  ، ــــقِ ــــلْ ــــخَ لْ ا ــــى  ــــلَ عَ ــــكَ  تـِ رَ ـــــدْ قُ وَ
ـــكَ  لُ ـــأَ سْ أَ وَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا لِـــي،  ا  ـــرً ـــيْ خَ ةَ  ـــا فَ ـــوَ لْ ا ـــتَ  ـــلِـــمْ عَ ا  ذَ إِ ـــنِـــي  فَّ ـــوَ تَ وَ لِـــي، 
فِـــي  ـــقِّ  ـــحَ لْ ا ـــةَ  ـــلِـــمَ كَ ــــكَ  لُ ــــأَ سْ أَ وَ  ، ةِ دَ ـــا ـــهَ لـــشَّ ا وَ ـــبِ  ـــيْ ـــغَ لْ ا فِـــي  ـــكَ  ـــتَ ـــيَ ـــشْ خَ
ــــى،  ــــنَ ــــغِ لْ ا وَ ــــرِ  ــــقْ ــــفَ لْ ا فِــــي  ــــدَ  ــــصْ ــــقَ لْ ا ـــــكَ  لُ ـــــأَ سْ أَ وَ  ، ــــبِ ــــضَ ــــغَ لْ ا وَ ــــا  ضَ لــــرِّ ا
 ، ـــعُ ـــطِ ـــقَ ـــنْ تَ الَ  ــــنٍ  ــــيْ عَ ةَ  ـــــرَّ قُ ـــــكَ  لُ ـــــأَ سْ أَ وَ  ، ــــدُ ــــفَ ــــنْ يَ الَ  ـــا  ـــيـــمً ـــعِ نَ ـــــكَ  لُ ـــــأَ سْ أَ وَ
ـــدَ  ـــعْ بَ ـــيْـــشِ  ـــعَ لْ ا دَ  ـــرْ بَ ـــكَ  لُ ـــأَ سْ أَ وَ  ، ءِ ـــا ـــضَ ـــقَ لْ ا ـــدَ  ـــعْ بَ ءَ  ـــا ضَ لـــرِّ ا ـــكَ  لُ ـــأَ سْ أَ وَ
ـــى  لَ إِ قَ  ــــوْ لــــشَّ ا وَ  ، ــــكَ ــــهِ جْ وَ ــــى  لَ إِ ـــرِ  ـــظَ لـــنَّ ا ةَ  ــــذَّ لَ ــــكَ  لُ ــــأَ سْ أَ وَ  ، تِ ــــوْ ــــمَ لْ ا
ــنَّــا  يِّ زَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، ـــةٍ ـــلَّ ـــضِ مُ ــنَــةٍ  ـتْ فـِ الَ  وَ  ، ةٍ ـــرَّ ـــضِ مُ ءَ  ا ـــرَّ ضَ ـــرِ  ـــيْ غَ فِـــي  ئِـــكَ  ـــا لِـــقَ

.(١ ) « يــنَ ــدِ ــتَ ــهْ مُ ةً  ا ــدَ هُ ــا  ــنَ ــلْ ــعَ جْ ا وَ  ، ــانِ يــمَ ِ إلْ ا ــةِ  يــنَ بِــزِ
أوسگ  بن  شداد  حــديــث  من  لــكــبــيــر  ا في  نــي  لــطــبــرا ا  ورو  
ــدِ  قَ لــنَّــاسَ  ا يْتَ  أَ رَ ا  ذَ إِ  ، سٍ وْ أَ ــنَ  بْ دُ  ا دَّ شَ ــا  «يَ قــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن 
ــمَّ  لــلــهُ ا  : ـــاتِ ـــلِـــمَ ـــكَ لْ ا ءِ  الَ ــــؤُ هَ ِـــزْ  ـــن كْ ـــا فَ  ، ـــةَ ـــضَّ ـــفِ لْ ا وَ ـــبَ  هَ لـــذَّ ا وا  ـــنَـــزُ ـــتَ كْ ا
 ، ــــدِ شْ لــــرُّ ا ــــى  ــــلَ عَ ــــةَ  يــــمَ ــــزِ ــــعَ لْ ا وَ  ، ـــــــرِ مْ َ ألْ ا فِــــي  ــــاتَ  ــــبَ لــــثَّ ا ـــــكَ  لُ ـــــأَ سْ أَ ـــــي  نِّ إِ
النسائي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ١٣٠٥ برقم  النسائي  سنن    (١)

 .١٢٣٨ برقم 
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٢٠١
ـــكَ  لُ ـــأَ سْ أَ وَ  ، تِـــكَ ـــرَ ـــفِ ـــغْ مَ ـــمَ  ئِ ا ـــزَ عَ وَ  ، ـــتِـــكَ ـــمَ حْ رَ ـــاتِ  ـــبَ ـــوجِ مُ ـــكَ  لُ ـــأَ سْ أَ وَ
ـــا،  ـــيـــمً ـــلِ سَ ـــا  ـــبً ـــلْ قَ ـــــكَ  لُ ـــــأَ سْ أَ وَ  ، تِــــكَ دَ ــــا ــــبَ عِ ــــنَ  ــــسْ حُ وَ  , ـــكَ  ـــتِ ـــمَ ـــعْ نِ ــــرَ  ــــكْ شُ
بِـــكَ  ــــــوذُ  عُ أَ وَ  ، ـــمُ ـــلَ ـــعْ تَ ــــا  مَ ـــرِ  ـــيْ خَ ــــنْ  مِ ــــكَ  لُ ــــأَ سْ أَ وَ ــــا،  قً دِ ــــا صَ ـــا  نً ـــا ــسَ لـِ وَ
مُ  ــــالَّ عَ ــــتَ  نْ أَ ــــكَ  نَّ إِ  ، ـــمُ ـــلَ ـــعْ تَ ـــا  ـــمَ لِ كَ  ـــرُ ـــفِ ـــغْ ـــتَ سْ أَ وَ  ، ـــمُ ـــلَ ـــعْ تَ ـــا  مَ ــــرِّ  شَ ــــنْ  مِ

.(١ ) « ــوبِ ــيُ ــغُ لْ ا

جــابــرگ  حــديــث  مـــن  والــنــســائــي  والـــتـــرمـــذي  الــبــخــاري   ورو  
قـــال: كـــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــعــلــمــنــا االســتــخــارة فــي األمـــور كــلــهــا، كــمــا 
ـــرِ  ــاألَمْ بـِ ــــمْ  كُ ــــدُ حَ أَ ــــمَّ  هَ ا  ويـــقـــول: «إِذَ الـــقـــرآن  مـــن  الـــســـورة  يــعــلــمــنــا 
ــــي  نِّ ـــمَّ إِ ـــهُ : الـــلَّ ــــلْ ــــقُ ـــــمَّ لِــــيَ ، ثُ ـــةِ يـــضَ ـــرِ ــــرِ الـــفَ ــــيْ ـــــنْ غَ ـــيْـــنِ مِ ـــتَ ـــعَ كْ ـــعْ رَ كَ ـــرْ ـــيَ ـــلْ فَ
ــلِــكَ  ــضْ ــنْ فَ لُــكَ مِ ــأَ سْ أَ ، وَ تِــكَ رَ ــدْ كَ بِــقُ رُ ــدِ ــقْ ــتَ سْ أَ ، وَ ــكَ ــمِ ــلْ كَ بِــعِ ــيــرُ ــتَــخِ سْ أَ
مُ  ــالَّ ـــتَ عَ نْ أَ ، وَ ــمُ ــلَ عْ الَ أَ ــمُ وَ ــلَ ــعْ تَ ، وَ رُ ـــدِ قْ الَ أَ رُ وَ ــدِ ــقْ ــكَ تَ ــإِنَّ ، فَ ــظِــيــمِ الــعَ
يــنِــي  ــرٌ لِــي فِــي دِ ــيْ ـــرَ خَ ا األَمْ ــذَ نَّ هَ ــمُ أَ ــلَ ــعْ ــنْــتَ تَ ــمَّ إِنْ كُ ــهُ ، الــلَّ ــيُــوبِ الــغُ
ـــهِ -  ـــلِ آجِ وَ ي  ــــرِ مْ أَ ـــلِ  ـــاجِ عَ فِـــي   : ــــالَ قَ وْ  أَ  - ي  ــــرِ مْ أَ ـــةِ  ـــبَ ـــاقِ عَ وَ ـــي  ـــاشِ ـــعَ مَ وَ
يـــنِـــي  دِ فِـــي  ـــي  لِ ــــرٌّ  شَ ـــــرَ  األَمْ ا  ــــذَ هَ نَّ  أَ ـــمُ  ـــلَ ـــعْ تَ ـــتَ  ـــنْ كُ إِنْ  وَ لِــــي،  هُ  رْ ــــدُ ــــاقْ فَ
ـــهِ -  ـــلِ آجِ وَ ي  ــــرِ مْ أَ ـــلِ  ـــاجِ عَ فِـــي   : ــــالَ قَ وْ  أَ  - ي  ــــرِ مْ أَ ـــةِ  ـــبَ ـــاقِ عَ وَ ـــي  ـــاشِ ـــعَ مَ وَ
ــمَّ  ، ثُ ـــانَ ــثُ كَ ــيْ ــرَ حَ ــيْ رْ لِــي الــخَ ـــدُ اقْ ، وَ ــهُ ــنْ ــنِــي عَ فْ ــرِ اصْ ــنِّــي وَ ــهُ عَ فْ ــرِ ــاصْ فَ

.(٢)« تَهُ اجَ حَ ي  مِّ يُسَ وَ  ، بِهِ نِي  ضِّ رَ
.٣٢٢٨ برقم  الصحيحة  في  األلباني۴  الشيخ  إسناده  وحسن   ،٧١٣٥ برقم    (١)

لـــنـــســـائـــي  وا  ،٤٨٠ بــــرقــــم  لــــتــــرمــــذي  ا وســــنــــن   ،٦٣٨٢ بــــرقــــم  لــــبــــخــــاري  ا صـــحـــيـــح   (٢)
.٣٢٥٣ بــرقــم  



٢٠٢
 ، فــاعــالً ا  قــادرً تــجــعــلــنــي  أن  تــقــدر  أي  أقــدر،  وال  تــقــدر  فــإنــك  قــولــه: 
أعلم،  وال  وتعلم  قوله:  كذلك،  نفسي  أجعل  أن  أقدر  وال 
مــنــهــا  والـــنـــافـــع  ومـــآلـــهـــا  األمـــــور  بـــعـــواقـــب  الـــعـــلـــم  حــقــيــقــة  أي 
فــاصــرفــه  أو  لــي  يــســره  عــنــدي، قــولــه:  ولــيــس  عــنــدك  والــضــار 
مــصــلــحــة،  فـــيـــه  كــــان  إن  تـــيـــســـيـــره  اهللا  مـــن  طـــلـــب  فـــإنـــه  عـــنـــي، 

.(١ مــفــســدة( وصــرفــه عــنــه إن كــان فــيــه 

قدر  وهذا  ونموه،  ثبوته  تتضمن  والبركة  فيه،  لي  بارك  ثم  قوله: 
.(٢ إقــداره عــلــيــه وتــيــســيــره لــه( زائــد عــلــى 

قـــولـــه: ثـــم رضـــنـــي بـــه، فـــإن الـــمـــقـــدور يــكــتــنــفــه أمـــــران: االســـتـــخـــارة 
أن  بــعــد وقــوعــه، فــمــن ســعــادة الــعــبــد  والــرضــى  قــبــل وقــوعــه، 

يــجــمــع بــيــنــهــمــا. 

بصفات  واإلقرار  سبحانه،  بوجوده  اإلقرار  الدعاء  هذا  يتضمن   
بربوبيته،  واإلقــرار  واإلرادة،  والــقــدرة  الــعــلــم  كــمــال  مــن  كــمــالــه؛ 
والخروج  عليه،  والتوكل  به،  واالستعانة  إليه،  األمر  وتفويض 
مــن عــهــدة نــفــســه، والــتــبــرؤ مــن الــحــول والــقــوة إال بــه، واعــتــراف 
وإدارتــه  عليها،  وقدرته  نفسه  بمصلحة  علمه  عن  بعجزه  العبد 

.(١١٠/١) ۴ القيم  البن  العليل  شفاء    (١)
العليل (١١٠/١). شفاء    (٢)
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٢٠٣
الحق(١). وإلهه  وفاطره  وليه  بيد  كله  ذلك  وأن  لها، 

٢- إذا عــلــم الــعــبــد أن اهللا مــحــيــط بــكــل شــيء وهــو بــكــل شــيء عــلــيــم، 
وال يــفــعــل  وال يــقــول قـــوالً  اهللا تــعــالــى،  ويـــرهـــب مـــن  فــإنــه يــخــاف 

 h  g  f  e  d  c  b﴿ :فعالً يغضب اهللا، قال تعالى
i﴾ [البقرة:  ٢٣٥].

اآليــــة  ســــعــــدي۴: «وهــــــذه  بــــن  لــــرحــــٰمــــن  ا عـــبـــد  لـــشـــيـــخ  ا قــــال   
كــل  اهللا  عــلــم  واســتــحــضــار  لـــقـــلـــوب،  ا تــطــهــيــر  إلـــى  إرشــــاد  فــيــهــا 
فــكــر  لــكــل  مــحــال  قــلــبــه   يــر أن  ربــه  مــن  لــعــبــد  ا فــيــســتــحــي  وقــت، 
آيــة  تــدبــر  مــن  اهللا،  إلــى  يــقــرب  فــيــمــا  أفــكــاره  يــشــغــل  بــل  رديء، 
تــصــور  أو  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أحــاديــث  مــن  ســنــة  أو  اهللا  كــتــاب   مــن 
ونــعــمــه،  اهللا  مــخــلــوقــات  فــي  تــفــكــر  أو  يــنــفــعــه،  عــلــم  فــي  وبــحــث 

.(٢ اهللا»( لــعــبــاد  نــصــح  أو 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º﴿ الــكــريــمــة:  اآليــة  وفــي   
 Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

å﴾ [يــونــس:  ٦١].  ä  ã  â  á  à  ß

ا بالخالق، أي ال يعلمون شيئًا من ذاته  ٣- أن الخلق ال يحيطون علمً
(١)  زاد المعاد (٤٠٤/٢).

ص١٥١-١٥٢. الرحمن  الكريم  تيسير    (٢)



٢٠٤
وكتبه  رسله  طريق  عن  عليه  سبحانه  اهللا  أطلعهم  ما  إال  وصفاته 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــنــزلــة، 
 ¾  ½  ¼  »  ﴿ لــى:  تــعــا «﴾ [طه:   ١١٠]، وقــال   º
نــهــم  أ أعــم  وجــه  وعــلــى   .[٢٥٥ لــبــقــرة:   ﴾ [ا Ã Â  Á  À  ¿
فــكــل  لــهــم،  اهللا  بــتــعــلــيــم  إال  لــمــعــلــومــات  ا مــن  ــا  شــيــئً يــعــلــمــون  ال 
لـــحـــكـــيـــم،  ا لـــعـــلـــيـــم  ا اهللا  لــــى  إ فـــمـــرجـــعـــه  وقـــــدري  شـــرعـــي  عـــلـــم 

 Y  X W  V  U  T  S  R  Q﴿ لــمــالئــكــة:  ا قــالــت  كــمــا 
 Ê﴿ لــى:  تــعــا وقـــال   ،[٣٢ لــبــقــرة:    [ا  ﴾\  [  Z
لـــــبـــــقـــــرة:  [ا  ﴾Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì Ë

 É  È  Ç  Æ  Å  ﴿ لــى:  تــعــا وقـــال   ،[٢٨٢  
 ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê

.[١١٣ لــنــســاء:   [ا
ومـــع  لـــى،  تـــعـــا اهللا  لـــعـــلـــم  لـــنـــســـبـــة  بـــا لـــعـــلـــم  ا مـــن  يـــديـــنـــا  بـــأ مـــا  قـــلـــة   -٤
نــهــا  أ إال  وتــشــعــبــهــا  آدم  بــنــو  تــعــلــمــهــا  لــتــي  ا لــمــعــلــومــات  ا كــثــرة 
نــه:  ســبــحــا قــال  لــواســع،  ا لــى  تــعــا اهللا  لــعــلــم  لــنــســبــة  بــا جدا  قــلــيــلــة 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ﴿
.[٨٥ ء:   [اإلســرا  ﴾Î  Í  Ì

«وفـــــي قـــصـــة الـــخـــضـــر مــــع مـــوســـى عـــلـــيـــهـــمـــا الــــصــــالة والــــســــالم:   
عـــصـــفـــور  جـــــاء  [الــــكــــهــــف: ٧١]،   ﴾¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿
قال  نقرتين،  أو  نقرة  البحر  في  فنقر  السفينة  حرف  على  فوقع 

٢٠٤C·Ó‹»€aD@اهللاهللا@·ça@Ääë



٢٠٥
إال  اهللا  علم  من  وعلمك  علمي  نقص  ما  موسى  يا  الخضر:  له 

.(٢ )(١ هــذا الــعــصــفــور بــمــنــقــاره مــن الــبــحــر»( مــثــل مــا نــقــص 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.٢٣٨٠ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٤٠١ برقم  البخاري  صحيح    (١)
الــنــجــدي (٢١٣/١- محمد  للشيخ  الــحــســنــى  ــه  الــلَّ أســمــاء  شــرح  فــي  األســمــى  الــنــهــج    (٢)
٢٢٣)، واألســمــاء الــحــســنــى والــصــفــات الــعــلــى ألخــيــنــا الــشــيــخ عــبــدالــهــادي بــن حسن 

ص٤١-٤٨. وهبي 



٢٠٦



٢٠٧





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
هذا القرآن الكريم لتدبره والعمل به، قال تعالى:  اهللا أنزل  فإن 

g﴾ [محمد:  ٢٤].  f  e  d  c  b  a﴿
وتحتاج  أسماعنا،  على  تتكرر  التي  الكريم  القرآن  سور  ومن 

.﴾%﴿ مــنــا إلــى تــأمــل وتــدبــر ســورة 
  )   (   '   &   %   $   #   "   !  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــــال 
  5   4   3    2   1   0   / .   -    , +   *
 ﴾C B   A   @   ?   >   = < ;   :   9    8   7    6

.[٥ -١ لــقــدر:   [ا
أنـــه  تـــعـــالـــى  اهللا  يــخــبــر   ﴾%  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
عــز  اهللا  قــال  الــتــي  الــمــبــاركــة  الــلــيــلــة  وهــي  الــقــدر،  لــيــلــة  الــقــرآن  أنــزل 
وهــي  الــقــدر،  لــيــلــة  وهــي   ﴾ + *  )  (  '  &﴿ فــيــهــا:  وجــل 

 l  k  j  i  h  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  رمــضــان  شــهــر  مــن 





٢٠٨
m﴾ [الــبــقــرة:  ١٨٥].

واحدة  جــمــلــة  لقرآن  ا اهللا  «أنزل  وغيره:  عباسک  ابن  قال 
ثــم   ، لـــدنـــيـــا ا لـــســـمـــاء  ا مـــن  لـــعـــزة  ا بـــيـــت  لـــى  إ لـــمـــحـــفـــوظ  ا لـــلـــوح  ا مـــن 
عـــلـــى  ســـنـــة  وعـــشـــريـــن  ثــــالث  فــــي  ئـــع  لـــوقـــا ا بـــحـــســـب  مـــفـــصـــالً  نــــزل 

.(١ ) اهللاملسو هيلع هللا ىلص» رســول 

تــعــالــى،  اهللا  عــنــد  وفــضــلــهــا  قـــدرهـــا  لــعــظــم  الـــقـــدر  لــيــلــة  وســمــيــت 
واألرزاق،  اآلجـــــــال،  مــــن  لــــعــــام  ا فــــي  يـــكـــون  مــــا  فـــيـــهـــا  يـــقـــدر  وألنـــــه 

والــمــقــاديــر الــقــدريــة.

بــإنــزال  ــا لــشــأن لــيــلــة الــقــدر الــتــي اخــتــصــهــا  ثــم قــال تــعــالــى مــعــظــمً
  0   / .   -    , +   *   )   (   '﴿ فيها:  العظيم  القرآن 
تــعــادل  أي   ﴾2  1  0  /  .  -  ﴿ قــولــه:   ،﴾3    2   1
في  العمل  من  خير  فيها  يقع  الذي  فالعمل  شهر،  ألف  فضلها  في 
له  وتندهش  األلباب،  فيه  تتحير  مما  وهذا  منها،  خالية  شهر  ألف 
األمــة الــضــعــيــفــة الــقــوة  ــنَّ تــبــارك وتــعــالــى عــلــى هــذه  الــعــقــول، حــيــث مَ
ويـــزيـــد عــلــى ألـــف شــهــر،  والـــقـــو بــلــيــلــة يــكــون الــعــمــل فــيــهــا يــقــابــل 

ــا وثــمــانــيــن ســنــة. عــمــر رجــل مــعــمــر عــمــر طــويــالً نــيــفً

 ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ لــــــى:  تــــــعــــــا قــــــولــــــه 
كثير (٤٠٣/١٤). ابن  تفسير    (١)

٢٠٨âÜ‘€a@ÒâÏç@Ôœ@p˝fldm



٢٠٩
بـــركـــتـــهـــا،  لـــكـــثـــرة  لـــلـــيـــلـــة  ا هــــذه  فـــي  لـــمـــالئـــكـــة  ا تـــنـــزل  يـــكـــثـــر  أي   ﴾<
عــنــد  يــنــزلــون  كــمــا  والــرحــمــة،  لــبــركــة  ا تــنــزل  مــع  يــنــزلــون  لــمــالئــكــة  وا
أجــنــحــتــهــم  ويـــضـــعـــون  لــــذكــــر،  ا بـــحـــلـــق  ويـــحـــيـــطـــون  لــــقــــرآن،  ا تـــــالوة 
لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  لـــحـــديـــث  ا وفـــي  لـــه،  ــا  تــعــظــيــمً بـــصـــدق  لــعــلــم  ا لــطــالــب 
 ، يــنَ ــرِ ــشْ عِ وَ  - ــةٍ  ــعَ ــاسِ تَ وْ  أَ  - ــةٍ  بِــعَ ــا سَ ــةُ  ــلَ ــيْ لَ ــا  ــهَ نَّ لــقــدر: «إِ ا لــيــلــة  فــي  قــال 
 .(١ ــى»( ــصَ لْــحَ ا دِ  ــدَ عَ ــنْ  مِ ــرُ  ــثَ كْ أَ ضِ  َرْ األْ فِــي  ــةَ  ــلَ ــيْ لــلَّ ا ــكَ  تِــلْ ــةَ  ئِــكَ ــالَ ــمَ لْ ا نَّ  إِ

الــســالم. عــلــيــه  جــبــريــل  هــو   ﴾6  ﴿

بالذكر  وخصه  القدر،  ليلة  في  المالئكة  مع  ينزل  أنه  والمعنى 
داخــل فــي الــمــالئــكــة. لــشــرفــه مــع أنــه 

فــنــزولــهــم  بـــالـــنـــزول،  لـــهـــم  تـــعـــالـــى  بـــأمـــره  أي   ﴾>  =  ﴿  
أمـــر  بـــكـــل  يــــنــــزلــــون  أي   ﴾<  ;  :  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــولــــه  هللا،  طــــاعــــة 

 1  0﴿ تعالى:  قوله  هذا  ويؤيد  الباء،  بمعنى  فمن  اهللا،  قدره  
 . ﴾4  3  2

خــيــر  لــيــلــة  هــي  الــمــعــنــى   ﴾B  A  @  ?  >﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وأمـــان وســـالم مــن كــل آفــة وشـــر، وتــمــتــد تــلــك الــلــيــلــة بــمــا فــيــهــا مــن 

الــخــيــر إلــى وقــت طــلــوع الــفــجــر.
هريرةگ،  أبي  حديث  من   ،١٠٧٣٤ برقم   (٤٢٨/١٦ ) أحمد  اإلمام  مــســنــد   (١)
فــي  األلــبــانــي۴  إسناده  وحــســن  لــلــتــحــســيــن،  مــحــتــمــل  إسناده  مــحــقــقــوه:  وقال 

.٢٢٠٥ بــرقــم  لــصــحــيــحــة  ا لــســلــســلــة  ا



٢١٠
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١-أن الــقــرآن مــنــزل فــي لــيــلــة الــقــدر.
فــضــل لــيــلــة الــقــدر مــن وجــوه كــثــيــرة تــقــدم ذكــرهــا.  -٢

تــنــزل الــمــالئــكــة فــي تــلــك الــلــيــلــة، وجــبــريــلگمــعــهــم.  -٣
 j  i  h  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  لـــجـــبـــريـــل،  اســــم  الـــــروح  أن   -٤
نزل  الذي  ألنه  السياق  هذا  في  بالذكر  وتخصيصه   ﴾k

بــالــقــرآن.
اهللا أي بــأمــره. نــزول الــمــالئــكــة بــإذن  أن   -٥

إثــــبــــات الـــمـــالئـــكـــة، وأنــــهــــم قـــائـــمـــون بـــأنـــفـــســـهـــم ويـــتـــصـــرفـــون   -٦
ــــا لـــمـــن يـــزعـــم مــــن الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن أنـــهـــم أشـــيـــاء  اهللا خــــالفً بــــأمــــر 

مــعــنــويــة، واإليــمــان بــالــمــالئــكــة مــن أركــان اإليــمــان.
الــمــالئــكــة  نـــزول  كــثــرة  بــركــتــهــا  ومـــن  مــبــاركــة،  الــقــدر  لــيــلــة  أن   -٧

فــيــهــا.
فــي  تــحــدث  الــتــي  الـــشـــرور  مـــن  ســالــمــة  أي  ســـالم،  ذات  أنــهــا   -٨

غــيــرهــا.
فــي  وقــــوعــــه  بـــســـبـــب  مـــثـــلـــه  عــــن  فـــضـــلـــه  يـــتـــضـــاعـــف  الـــعـــمـــل  أن   -٩

  ±   °    ¯﴿ تــعــالــى:  قــال  فــاضــل،  مــكــان  أو  فــاضــل  زمــن 
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.[٦٨ À﴾ [الــقــصــص:    ¿
.(١ األمــة بــتــيــســيــر أســبــاب األجــور»( اهللا عــلــى هــذه  ١٠- فــضــل 

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا   والـــحـــمـــد   
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

 ٢٣٩-٢٤٤ (١)  تــفــســيــر جـــزء عــم وأحــكــامــه وفـــوائـــده لــلــشــيــخ عــبــد الــرحــٰمــن الـــبـــراك ص 
واختصار. بتصرف 
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٢١٣





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،   الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
عــلــى  أوجـــبـــتـــه  إذا  كــــذا  نــــذرت  تـــقـــول:  اإليــــجــــاب،  لـــغـــة:  الـــنـــذر 

هللا تــعــالــى. ــا: إلــزام مــكــلــف مــخــتــار نــفــســه شــيــئًــا  نــفــســك، وشــرعً
أو  كــذا،  أفــعــل  أن  عــلــي  ــه  يــقــول: «لــلَّ أن  وألــفــاظــه  الــنــذر  وصــيــغ 

كــذا»، ونــحــو ذلــك مــن األلــفــاظ. عــلــي نــذر 
تعالى:  قال  عليهم،  وأثنى  بالنذر  الموفين  ک  اهللا  مدح  وقد 
 ﴾ , +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿

 *  ) ﴿ األبـــــرار:  وصـــف  فـــي  تــعــالــى  وقـــال  [الـــبـــقـــرة:  ٢٧٠]، 
/﴾ [اإلنسان: ٧]، وقال تعالى: ﴿ ے   .  -  ,  +

¡﴾ [الــحــج:  ٢٩].

نــفــســه  يلزم  الناذر  ألن  ابتداءً  النذر  العلم  أهل  بعض  كره  وقد 
بــهــذا  ويـــثـــقـــلـــهـــا  نـــفـــســـه  فـــيـــحـــرج  الــــشــــرع،  أصــــل  فـــي  يـــلـــزمـــه  ال  بـــشـــيء 
أنــه  إال  نــذر،  بــدون  الــخــيــر  فــعــل  مــن الــمــســلــم  مــطــلــوب  وألنــه  الــنــذر؛ 





٢١٤
فــي  الــبــخــاري  رواه  لــمــا  بــه،  الــوفــاء  عــلــيــه  وجــب  طــاعــة  فــعــل  نــذر  إذا 
نْ  أَ رَ  ـــذَ نَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ڤأن  عــائــشــة  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 

.(١ )« ــهِ ــصِ ــعْ يَ ــالَ  فَ ــيَــهُ  ــصِ ــعْ يَ نْ  رَ أَ ــذَ نَ ــنْ  مَ ، وَ ــهُ ــيُــطِــعْ ــلْ فَ ــهَ  الــلَّ ــطِــيــعَ  يُ
U„ŸÂá’Â;ÑÉfi’\;Ïuê;ºÂÖå

عـــة  طـــا نـــــذر  يــــكــــون  أن  إال  لــــنــــذر  ا يـــصـــح  ال  لــــعــــلــــمــــاء:  ا قـــــال 
لــصــبــي،  ا مــن  لــنــذر  ا يــصــح  فــال  ر،  مــخــتــا قــل  عــا لــغ  بــا شــخــص  مــن 
لـــقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص:  لــــمــــكــــره  ا مــــن  وال   ، لــــمــــعــــتــــوه ا و لـــمـــجـــنـــون  ا مــــن  وال 
ـمِ  ئـِ لــنَّــا ا ـــنِ  عَ وَ  ، ــغَ ــبْــلُ يَ ــتَّــى  حَ ــيــرِ  ــغِ لــصَّ ا ـــنِ  عَ  : ـــةٍ ـــالثَ ثَ ـــنْ  عَ ــمُ  ــلَ لْــقَ ا فِـــعَ  «رُ
فـــدل   .(٢ ) « ــــهُ ــــنْ عَ ـــفَ  ـــشَ ـــكْ يُ ـــى  ـــتَّ حَ ـــابِ  ـــصَ ـــمُ لْ ا ــــنِ  عَ وَ  ، ـــظَ ـــقِ ـــيْ ـــتَ ـــسْ يَ ـــى  ـــتَّ حَ
عــنــهــم،  لــقــلــم  ا لرفع  هؤالء  من  لنذر  ا يلزم  ال  نه  أ عــلــى  لحديث  ا
ــا  مَ وَ نَ  ــا ــيَ ــسْ لــنِّ ا وَ ــأَ  ــطَ ــخَ لْ ا ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  عَ زَ  وَ ــا ــجَ تَ ــهَ  لــلَّ ا نَّ  «إِ ولــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: 

.(٣ ) عــلــيــه» ــوا  هُ ــرِ ــتُــكْ سْ ا
بــه  ء  لوفا ا يــلــزمــه  و  ، دة عبا نذر  ا  ذ إ فــر  لــكــا ا من  لنذر  ا ويــصــح 
هــلــيــة  لــجــا ا فــي  نــذرت  نــي  إ قــال:  عــمــرگ  لــحــديــث  ســلــم،  أ ا  ذ إ

.٦٦٩٦ (١)  برقم 
محققوه:  وقال  طالبگ،  أبي  بن  علي  حديث  من   ٩٤٠ برقم  أحمد  اإلمام  مسند    (٢)
وأخرجه  علي.  من  يسمع  لم  البصري  الحسن  أبــي  ابــن  وهــو  الحسن  لغيره،  صحيح 
ا على علي،  النسائي في الكبر ٧٣٤٧ من طريق يزيد بن زريع عن يونس به، موقوفً

الرفع. حكم  له  لكن  العلل (١٩٢/٣)  في  الدارقطني  وكذا  وقفه،  النسائي  ورجح 
في  األلباني۴  الشيخ  وصححه  الغفاريگ،  ذر  أبي  حديث  من   ٢٠٤٣ برقم    (٣)

.١٦٦٢ سنن ابن ماجه (٣٤٧/١) برقم 

٢١٤ÈflbÿycÎ@âà‰€a
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لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص:  ا لـــه  فـــقـــال  م،  لـــحـــرا ا لـــمـــســـجـــد  ا فـــي  لـــيـــلـــة  عـــتـــكـــف  أ أن 

.(١ ) « كَ رِ ـنَــذْ بـِ فِ  وْ «أَ
UƒÊ›;◊—;€“tÂ;ÑÉfi’\;ƒ\Ê›^

الــتــبــرر: وهــو نــذر الــطــاعــة كــفــعــل الــصــالة والــصــيــام والــحــج  نــذر   -١
ونــحــوهــا وهــو عــلــى نــوعــيــن: 

كــمــا  شـــرط،  حــصــول  عــلــى  مــعــلــق  غــيــر  أي  الــمــطــلــق  الــنــذر  األول: 
كــذا  أصــــوم  أو  أتـــصـــدق  أو  أصـــلـــي  أن  عـــلـــيَّ  هللا  قــــال:  لـــو 
الــعــلــم  أهــــل  بـــعـــض   رأ الـــــذي  هـــو  الـــنـــوع  وهـــــذا  وكـــــذا. 

ابــتــداء كــمــا تــقــدم بــيــانــه. كــراهــيــتــه 
كـــذا  نــــذر  عـــلـــيَّ  هللا  يـــقـــول:  كــــأن  شــــرط،  عـــلـــى  لـــمـــعـــلـــق  ا الــثــانــي: 
لـــفـــالنـــي.  ا لـــشـــيء  ا لـــي  تــيــســر  أو  بـــولـــد  رزقـــت  إن  وكـــذا 
 فـــرو ملسو هيلع هللا ىلص،  لـــنـــبـــي  ا عـــن  لـــنـــهـــي  ا فـــيـــه  جــــاء  لـــنـــوع  ا وهــــذا 
بـــن  ا حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا
ــهُ  نَّ «إِ وقــال:  لــنــذر،  ا عــن  نــهــى  ملسو هيلع هللا ىلص  لــنــبــي  ا أن  عــمــرک: 

.(٢ ) « ــيــلِ ــخِ ــبَ لْ ا ــنَ  مِ بِــهِ  جُ  ــرَ ــخْ ــتَ ــسْ يُ ــهُ  ــنَّ ــكِ لَ وَ ــا،  ــئً ــيْ شَ دُّ  ــرُ يَ الَ 
واألصـــل فــي الــنــهــي الــتــحــريــم، ولــذلــك ذهــب بــعــض أهــل   
كراهته. إلى  آخرون  وذهب  النوع  هذا  تحريم  إلى  العلم 

.١٦٥٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٠٣٢ برقم  البخاري  صحيح    (١)

.١٦٣٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٦٩٢ برقم  البخاري  صحيح    (٢)



٢١٦
ــا  » ولـــم يــســم شــيــئً رٌ ـــــذْ نَ ـــيَّ  ـــلَ ـــهِ عَ ــلَّ الـــمـــطـــلـــق: نــحــو قـــولـــه: «لـِ لـــنـــذر  ا  -٢
بـــشـــرط،  ـــا  مـــعـــلـــقً أو  ـــا  مـــطـــلـــقً كـــــان  ســــــواء  يـــمـــيـــن،  كــــفــــارة  فـــلـــيـــزمـــه 
رِ  الــنَّــذْ ةُ  ــارَ ــفَّ قــال: «كَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــامــرگ  بــن  عــقــبــة  لــحــديــث 

.(١ )« ــيــنٍ ــمِ يَ ةُ  ــارَ ــفَّ كَ ــمَّ  ــسَ يُ ا لَــمْ  إِذَ

لــمــنــع  ا يــقــصــد  بشرط  نذره  تــعــلــيــق  وهو  والغضب:  لــلــجــاج  ا نذر   -٣
لــو  كــمــا  لـــتـــكـــذيـــب،  ا أو  لـــتـــصـــديـــق،  ا أو  عــلــيــه،  لــحــمــل  ا أو  مـــنـــه، 
هـــذا  يـــكـــن  لــــم  إن  أو:  أخــــبــــرك،  لــــم  إن  أو:  كـــلـــمـــتـــك  إن  قـــــال: 
لــعــتــق،  ا أو  لــحــج  ا فــعــلــيَّ  ـــا،  كـــذبً كـــان  إن  أو:  ــا،  صــحــيــحً الــخــبــر 
أو  شــيء،  فــعــل  عــلــى  لــلــحــث  لــيــمــيــن  ا مــخــرج  خــارج  لــنــذر  ا فــهــذا 
فــيــه  يــخــيــر  فــهــذا  لــقــربــة،  ا وال  لــنــذر  ا بــه  يــقــصــد  ولـــم  مــنــه،  لــمــنــع  ا
رِ  ــذْ لــنَّ ا ةُ  ــارَ ــفَّ لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «كَ يــمــيــن،  كــفــارة  أو  نــذره  مــا  فــعــل  بــيــن 

.(٢ )« ــيــنٍ ــمِ يَ ةُ  ــارَ ــفَّ كَ

ويخير  دابته،  يركب  أو  ثوبه  يلبس  أن  نذر  لو  كما  المباح:  نذر   -٤
اإلسالم  شيخ  واختار  يفعله؛  لم  إن  يمين  كفارة  وبين  فعله  بين 
 رو لــمــا  الــمــبــاح؛  نــذر  فــي  عــلــيــه  شــيء  ال  أنــه   ۴ تــيــمــيــة  ابــن 
 ،١٥٢٨ برقم  الترمذي  وسنن  يسم،  ولم  قوله:  دون   ،١٦٤٥ برقم  مسلم  صحيح    (١)
وقــــال: حــســن صــحــيــح غــريــب، وضــعــفــه غــيــره، لــكــن يــؤيــده مــا رواه أبـــو داود بــرقــم 
٣٣٢٢ بــنــحــوه مــن حــديــث ابــن عــبــاسک، ورجــح األئــمــة وقــفــه عــلــيــه. انــظــر: سبل 

.(٤٢/٨) السالم 
عامرک. بن  عقبة  حديث  من   ١٦٤٥ برقم  مسلم  صحيح    (٢)
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٢١٧
حــديــث ابــن عــبــاسک قــال:  اإلمــام الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن 
عـــنـــه؟  فـــســـأل  قــــائــــم،  بـــرجـــل  هــــو  إذا  يـــخـــطـــب،  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  بـــيـــنـــمـــا 
وال  يــســتــظــل  وال  يــقــعــد،  وال  يــقــوم  أن  نــذر  إســرائــيــل  أبــو  فــقــالــوا: 
 ، ـــدْ ـــعُ ـــقْ ـــيَ لْ ـــظِـــلَّ وَ ـــتَ ـــسْ ـــيَ لْ ـــمْ وَ ـــلَّ ـــكَ ـــتَ ـــيَ ـــلْ فَ هُ  ـــــرْ يــتــكــلــم، ويـــصـــوم، فـــقـــال: «مُ

 .(١ )« ــهُ مَ ــوْ صَ ــتِــمَّ  ــيُ لْ وَ
ويوم  الحيض  أيام  وصوم  الخمر،  شرب  كنذر  المعصية:  نذر   -٥
ـــنْ  الــنــحــر، فـــال يــجــوز الـــوفـــاء بــهــذا الـــنـــذر؛ لــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
عــلــى  الــحــديــث  هــذا  فــدل   .(٢ )« ـــهِ ـــصِ ـــعْ يَ ـــالَ  فَ  ، ـــهَ لـــلَّ ا ــيَ  ــصِ ــعْ يَ نْ  أَ رَ  ـــذَ نَ
فــي  ــبــاح  تُ ال  الــمــعــصــيــة  ألن  الــمــعــصــيــة؛  بــنــذر  الــوفــاء  يــجــوز  ال  أنــه 

األحــوال. حــال مــن 
شرك  وهو  القبور،  ألهل  أو  للقبور  النذر  المعصية:  نذر  ومن   
العلم،  أهل  بعض  عند  يمين  كفارة  النذر  هذا  عن  ويُكفر  أكبر، 
وابــن عــبــاس وعــمــران بــن حــصــيــن  مــروي عــن ابــن مــســعــود  وهــو 

جــنــدبژ. وســمــرة بــن 
ابـــن  رواه  الــــذي  بـــالـــحـــديـــث  األول  الـــقـــول  أصـــحـــاب  واســــتــــدل   
أن  عباسک:  ابن  حديث  من  والبيهقي  المنتقى  في  الجارود 
اءُ  فَ الْوَ هُ  تُ ارَ فَّ كَ فَ هِ  لِلَّ انَ  كَ ا  مَ فَ  : انِ رَ نَذْ رَ  النَّذْ «إِنَّ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

.٦٧٠٤ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.٢١٤ ص  (٢)  سبق تخريجه 



٢١٨
.(١ )« ــيــنٍ ــمِ يَ ةُ  ــارَ ــفَّ كَ ــيْــهِ  ــلَ عَ ، وَ ــاءَ لَــهُ فَ ــالَ وَ فَ ــيْــطَــانِ  ــانَ لِــلــشَّ كَ ــا  مَ ، وَ بِــهِ

المعصية،  نذر  انعقاد  عدم  إلى  العلم  أهل  من  جماعة  وذهب   
تــيــمــيــة،  ابـــن  اإلســــالم  شــيــخ  واخـــتـــاره  كـــفـــارة،  بـــه  يــلــزمــه  ال  وأنـــه 
نــذر  أو  شــجــرة  أو  جــبــالً  أو  مــقــبــرة  أو  ا  قــبــرً أســـرج  وقـــال: «ومـــن 
وال  يجز،  لم  المكان؛  ذلك  إلى  المضافين  أو  لسكانها  أو  لها 
ــعــلــم  يُ ــصــرف فــي الــمــصــالــح مــا لــم  ويُ ــا،  يــجــوز الــوفــاء بــه إجــمــاعً

.(٣ )(٢ ــه... انــتــهــى»( ربُّ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم   (١٩٤/٢٠)الــكــبــر السنن  فــي  والبيهقي   ،(٩٣٥) المنتقى  فــي  الــجــارود  ابــن    (١)
الصحيحة  السلسلة  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،(١٩٤/٢٠)  (٢٠١٠٢)

برقم (٤٧٩).
ص٤٧٦. الفقهية  االختيارات    (٢)

في  الــمــيــســر  والــفــقــه   ،(٦١٦  -٦١٢ الــفــوزان (٢/  صــالــح  للشيخ  الــفــقــهــي  الــمــلــخــص    (٣)
.٥٣٥  - ٥٣١ ص  العلماء  من  لمجموعة  والسنة  الكتاب  ضوء 
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
الحلف  وسمي  القسم،  أو  الحلف  وهو  يمين  جمع  لــغــة:  األيــمــان 
واحـــد  كـــل  ضـــرب  تــحــالــفــوا  إذا  كـــانـــوا  ألنـــهـــم  ــا  يــمــيــنً

مــنــهــم بــيــمــيــنــه عــلــى يــمــيــن صــاحــبــه.
أو  اهللا  اســـم  بــذكــر  عــلــيــه  الــمــحــلــوف  الـــشـــيء  تــوكــيــد  ــا:  وشــرعً

صــفــة مــن صــفــاتــه.
U‹]âÕ^;Ïl˜l;Ì’b;]·Ä]Œ¬›\;‹Å¡Â;]·Ä]Œ¬›\;nËt;flŸ;flË⁄Ë’\;€âŒfihÂ

على  يجري  بل  يمين  قصد  غير  من  الحلف  وهو  اللغو:  اليمين   -١
واهللا»  وبــلــى  واهللا،  كــقــولــه: «ال  يــشــعــر  ال  وهــو  الــشــخــص  لــســان 
ا،  لــغــوً يــعــد  فــهــذا  ــا،  قــســمً يــقــصــد  وال  يــمــيــنًــا،  بــذلــك  يــريــد  ال  وهــو 
تعالى:  لقوله  خالفه،  فيظهر  صدقه  يظن  شيء  على  يحلف  أو 
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عـــائـــشـــةڤ:  قـــالـــت  [الـــبـــقـــرة:   ٢٢٥].   ﴾  0   /    .   -





٢٢٠
واهللا،  وبـــلـــى  واهللا،  ال  الــــرجــــل:  قــــول  فـــي  اآليــــة  هــــذه  «أنــــزلــــت 
مـــؤاخـــذة،  وال  فــيــهــا،  كـــفـــارة  ال  الــيــمــيــن  وهــــذه   .(١ واهللا»( وكـــال 

وال إثــم عــلــى صــاحــبــهــا.

ويصمم  الحالف  يقصدها  التي  اليمين  وهي  المنعقدة:  اليمين   -٢
عــلــيــهــا، وتــكــون عــلــى الــمــســتــقــبــل مــن األفــعــال، وتــكــون عــلــى أمــر 
الحنث  عند  فيها  فتجب  مقصودة،  منعقدة  يمين  فهذه  ممكن، 

  ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤   £﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  كــفــارة، 
®﴾ [الــمــائــدة:  ٨٩].    ¬   «   ª

الحقوق،  تهضم  التي  الكاذبة  اليمين  وهي  الغموس:  اليمين   -٣
عــلــى  يــحــلــف  فــصــاحــبــهــا  لــخــيــانــة،  وا الــغــش  بــهــا  يــقــصــد  لــتــي  ا أو 
وال  لــكــبــائــر،  ا مـــن  كــبــيــرة  وهـــي  كـــاذب،  نـــه  أ يــعــلــم  وهـــو  لـــشـــيء  ا
تــكــفــر،  أن  من  أعظم  ألنها  فيها؛  كفارة  وال  اليمين  هذه  تنعقد 
لـــلـــغـــو،  كـــا لــــكــــفــــارة  ا تــــوجــــب  فــــال  مـــنـــعـــقـــدة،  غـــيـــر  يـــمـــيـــن  وألنــــهــــا 
تــرتــب  إذا  أصــحــابــهــا  إلـــى  الــحــقــوق  ورد  مــنــهــا،  لــتــوبــة  ا ويــجــب 
ألنـــهـــا  ـــا  غـــمـــوسً لـــيـــمـــيـــن  ا هــــذه  وســـمـــيـــت  حــــقــــوق،  ضـــيـــاع  عـــلـــيـــهـــا 
بـــاهللا،  ا  عــــيــــاذً جـــهـــنـــم  نــــار  فـــي  ثـــم  اإلثـــــم،  فـــي  صـــاحـــبـــهـــا  تـــغـــمـــس 

  $   #   "   !  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  حـــرمـــتـــهـــا  ودلــــيــــل 
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برقم٤٦١٣. البخاري  صحيح    (١)

٢٢٠bËflbé”cÎ@Êb‡Ì˛a



٢٢١
٩٤]، ولحديث  5﴾ [النحل:     4    3   2   1 0   /
 ، ــهِ لــلَّ ـا بـِ اكُ  ـــــرَ شْ اإلِ  : ئِـــرُ ـــا ـــبَ لـــكَ قـــال: «ا لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  عــمــرک  بـــن  ا

.(١ )« ــوسُ ــمُ لــغَ ا ــيــنُ  ــمِ لــيَ ا وَ  ، ــسِ لــنَّــفْ ا ــلُ  ــتْ قَ وَ  ، ــنِ يْ لِــدَ ا لــوَ ا ــوقُ  ــقُ عُ وَ

UflË⁄Ë’\;ÎÑ]—

بــهــا  يـــكـــون  الـــتـــي  الـــيـــمـــيـــن  كـــفـــارة  لـــعـــبـــاده  وجــــل  عـــز  اهللا  «شـــــرع 
تعالى:  اهللا  قال  بهم،  رحمة  وذلك  منها،  والخروج  اليمين  تحلة 
ــنْ  «مَ وقـــالملسو هيلع هللا ىلص:  [الــتــحــريــم:  ٢]،   ﴾ 8 7  6  5  4  3  2 ﴿
ــنْ  ــرْ عَ ــفِّ ــكَ ــيُ لْ ــا، وَ تِــهَ ــأْ ــيَ ــلْ فَ ــا،  ــنْــهَ ا مِ ــرً ــيْ ــا خَ هَ ــرَ ــيْ أَ غَ ــرَ فَ  ، ــيــنٍ ــمِ يَ ــى  ــلَ ــفَ عَ ــلَ حَ
يمينه  في  حنث  إذا  الشخص  على  تجب  الكفارة  وهذه   .(٢ )« ينِهِ مِ يَ

ولــم يــوف بــمــوجــبــهــا.

وكـــفـــارة الــيــمــيــن فــيــهــا تــخــيــيــر وتـــرتـــيـــب، فــيــخــيــر مـــن لــزمــتــه بــيــن 
أو  مــن الــطــعــام،  صــاع  نــصــف  مــســكــيــن  عــشــرة مــســاكــيــن لــكــل  إطــعــام 
أو  الـــصـــالة،  فـــي  يـــجـــزئـــه  ثــــوب  واحــــد  لـــكـــل  عـــشـــرة مــســاكــيــن  كـــســـوة 
عــتــق رقــبــة مــؤمــنــة ســلــيــمــه مــن الــعــيــوب، فــمــن لــم يــجــد شــيــئًــا مــن هــذه 

   ¥   ¤   £﴿ الــثــالثــة الــمــذكــورة صــام ثــالثــة أيــام، لــقــولــه تــعــالــى: 
   ±   °    ¯ ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦

.٨٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٨٥٧ برقم  البخاري  صحيح    (١)
وصحيح   ،٦٧٢٢ بــرقــم  ســمــرةگ  بــن  الــرحــٰمــن  عبد  حــديــث  مــن  الــبــخــاري  صحيح    (٢)

له. واللفظ   ١٦٥٠ برقم  مسلم 



٢٢٢
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والــتــرتــيــب،  الــتــخــيــيــر  بــيــن  الــيــمــيــن  كــفــارة  فــجــمــعــت  [الــمــائــدة:  ٨٩]. 
تــخــيــيــر بــيــن اإلطــعــام والــكــســوة والــعــتــق، وتــرتــيــب بــيــن هــذه الــثــالثــة 

وبــيــن الــصــيــام.

بــيــن  مـــخـــيـــرون  نـــهـــم  أ فــيــظــنــون  لـــعـــوام،  ا مـــن  كــثــيــر  يــغــلــط  وهـــنـــا 
عــلــى  قدرتهم  مع  فيصومون  الكفارة،  خصال  بقية  وبين  الصيام 
وال  يــجــزئــهــم  ال  لــة  لــحــا ا هــذه  فــي  لــصــيــام  وا لــكــســوة،  ا أو  اإلطــعــام 
لــعــجــز  ا عــنــد  إال  يــجــزئ  ال  ألنــه  لــيــمــيــن،  ا كــفــارة  مــن  ذمــتــهــم  يــبــرئ 
لــمــثــل  لــتــنــبــه  وا لــتــنــبــيــه  ا فــيــجــب  لــعــتــق،  ا أو  لــكــســوة  ا أو  اإلطعام  عــن 

األمــر. هــذا 

فإن  عنه،  تأخيرها  ويجوز  الحنث،  على  الكفارة  تقديم  ويجوز 
والدليل  له،  مكفرة  كانت  رها  أخَّ وإن  لليمين،  محلِّلة  كانت  قدمها 
مــا ثــبــت فــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث عــبــد الــرحــٰمــن بــن ســمــرةگ 
ـــا  هَ ـــرَ ـــيْ غَ ــــتَ  يْ أَ ــــرَ فَ  ، ـــيـــنٍ ـــمِ يَ ـــى  ـــلَ عَ ـــتَ  ـــفْ ـــلَ حَ ا  قــــال: «إِذَ أنـــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عـــن 
داود:  وألبي   ،(١)« ينِكَ مِ يَ نْ  عَ رْ  فِّ كَ وَ يْرٌ  خَ وَ  هُ ي  الَّذِ أْتِ  فَ ا،  نْهَ مِ ا  يْرً خَ

.٤٢٥٧ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٦٢٢ برقم  البخاري  صحيح    (١)

٢٢٢bËflbé”cÎ@Êb‡Ì˛a



٢٢٣
الحديث  هــذا  فــدل   .(١)« ــرٌ ــيْ خَ ــوَ  هُ ي  ــذِ الَّ ــتِ  ائْ ــمَّ  ثُ  ، ــيــنِــكَ ــمِ يَ ــنْ  عَ ــرْ  ــفِّ ــكَ «فَ
عــلــى جـــواز تــقــديــم الــكــفــارة عــلــى الــحــنــث، ودلـــت األحـــاديـــث عــلــى 

والتأخير»(٢). التقديم  جواز 
UflË⁄Ë’\;ÎÑ]—;gÊpÂ;ºÂÖå;

يــف  ولـــم  الـــحـــالـــف،  نــقــضــهــا  إذا  الــيــمــيــن  فـــي  الـــكـــفـــارة  تــجــب  ال 
إال بــشــروط ثــالثــة، وهــي: بــمــوجــبــهــا 

الــحــالــف  يــقــصــد  بـــأن  مــنــعــقــدة،  الــيــمــيــن  تــكــون  أن  األول:  الــشــرط 
عــقــدهــا عــلــى أمــر مــســتــقــبــل كــمــا مــضــى بــيــان ذلــك، 
أســمــائــه  مــن  بــاســم  أو  بــاهللا  إال  الــيــمــيــن  تــنــعــقــد  وال 

 ¤  £﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  صــفــاتــه؛  مــن  صــفــة  أو 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
أن  عــلــى  ذلـــك  فـــدل  [الـــمـــائـــدة:  ٨٩].   ﴾ ¯ ®
أمــا  الــمــنــعــقــدة،  الــيــمــيــن  فــي  إال  تــجــب  ال  الــكــفــارة 
مــن ســبــق الــيــمــيــن عــلــى لــســانــه بــال قــصــد فــال تــنــعــقــد 

وال كــفــارة عــلــيــه. يــمــيــنــه، 
تنعقد  لم  ا  مكرهً حلف  فمن  ا،  مختارً يحلف  أن  الــثــانــي:  الــشــرط 
هَ  اللَّ «إِنَّ  لقولهملسو هيلع هللا ىلص:  فيها؛  عليه  كفارة  وال  يمينه 

.٣٢٧٨ داود من حديث عبد الرحٰمن بن سمرةگ برقم  (١)  سنن أبي 
الفوزان (٦٠٧/٢-٦٠٨). صالح  للشيخ  الفقهي  الملخص    (٢)



٢٢٤
وا  هُ رِ تُكْ اسْ ا  مَ وَ يَانَ  النِّسْ وَ طَأَ  الْخَ تِي  مَّ أُ نْ  عَ زَ  اوَ تَجَ

 .(١ عــلــيــه»(
عــلــى  حــلــف  مـــا  يــفــعــل  بـــأن  يــمــيــنــه،  فـــي  يــحــنــث  أن  الــثــالــث:  الــشــرط 
ا  ذاكـــــــرً فــــعــــلــــه،  عــــلــــى  حــــلــــف  مـــــا  يــــتــــرك  أو  تـــــركـــــه، 
أو  فــي يــمــيــنــه نــاســيًــا  حــنــث  إذا  ا، أمــا  لــيــمــيــنــه مــخــتــارً

ــا، فــال كــفــارة عــلــيــه لــلــحــديــث الــمــتــقــدم. مــكــرهً
UflË⁄Ë’\;È…;Ô]fimiàˆ\

وال  عليه  حنث  فال   ،« هُ اللَّ اءَ  شَ «إِنْ  يمينه:  في  فقال  حلف  من 
 ، اللهُ اءَ  شَ إِنْ   : الَ قَ فَ لَفَ  حَ نْ  «مَ لقولهملسو هيلع هللا ىلص:  يمينه،  نقض  إذا  كفارة 

.(٢ )« ــنَــثْ ــحْ يَ لَــمْ 
U]‚Ë…;nfiu’\Â;flË⁄Ë’\;óŒ›

لــمــصــلــحــة،  يــنــقــضــه  قد  لكن  بــالــيــمــيــن،  الحالف  يفي  أن  األصل 
– ويــمــكــن  ســـبـــق  – كـــمـــا  ذلــــك  كـــفـــارة  لـــه  شــــرع  وقــــد  ضـــــرورة،  أو 
عــلــيــه،  لــمــحــلــوف  ا بــحــســب  فــيــهــا  لــحــنــث  وا لــيــمــيــن،  ا نــقــض  تــقــســيــم 

لــتــالــي: ا لــنــحــو  ا عــلــى 

(١)  ســنــن ابـــن مــاجــة (٢٠٤٣) مــن حــديــث أبـــي ذر الـــغـــفـــاريگ،  وصــحــحــه الــشــيــخ 
.١٦٦٢ برقم  ماجه (٣٤٧/١)  ابن  سنن  صحيح  في  األلباني۴ 

١٥٣٢ من حديث أبي هريرةگ، وصححه األلباني۴  (٢)  رواه الترمذي برقم 
.١٢٣٧ برقم  الترمذي  صحيح  في 

٢٢٤bËflbé”cÎ@Êb‡Ì˛a



٢٢٥
تـــرك  عـــلـــى  حـــلـــف  إذا  وذلــــك  ــــا:  واجــــبً الــيــمــيــن  نـــقـــض  يـــكـــون  أن   -١
فــعــل  عــلــى  حــلــف  أو  رحــمــه،  يــصــل  ال  أن  حــلــف  كــمــن  واجـــب، 
ا؛ فــهــنــا يـــجـــب عــلــيــه نــقــض  مـــحـــرم، كــــأن يــحــلــف لــيــشــربــن خـــمـــرً

يــمــيــنــه، وتــلــزمــه الــكــفــارة؛ ألنــه حــلــف عــلــى مــعــصــيــة.
واجب،  فعل  على  حلف  لو  كما  ا:  حرامً اليمين  نقض  يكون  أن   -٢
اليمين؛  نقض  عليه  ويحرم  الوفاء،  عليه  وجب  محرم،  ترك  أو 

اهللا بــه عــبــاده. ألن حــلــفــه فــي هــذه الــحــالــة تــأكــيــد لــمــا كــلــف 
فــعــل  عـــلـــى  حـــلـــف  إذا  وذلــــك  ـــا:  مـــبـــاحً الــيــمــيــن  نـــقـــض  يـــكـــون  أن   -٣

أو تــركــه. مــبــاح 
UÏ¡Êfi⁄⁄’\Â;Îá]q’\;‡]⁄Á¯\;ó¬e’;ÑÊê

أو  اهللا،  بــــاســــم  فـــيـــهـــا  يـــحـــلـــف  لــــتــــي  ا هــــي  الــــجــــائــــزة  الـــيـــمـــيـــن  إن 
عــظــمــتــه  أو  اهللا،  وجـــه  أو  «واهللا،  يـــقـــول:  كـــأن  صـــفـــاتـــه،  مـــن  بــصــفــة 
عــمــر  أدرك  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  أن  عـــمـــرک  ابـــن  لــحــديــث  وكـــبـــريـــائـــه؛ 
الَ  فــقــال: «أَ بــأبــيــه،  يــحــلــف  ركــب  فــي  يــســيــر  وهــو  الــخــطــابگ  ابــن 
ــلـِـفْ  ــيَــحْ ــلْ فَ ـــا  ـــالِـــفً حَ ــــانَ  كَ ـــنْ  مَ  ، ـــمْ ـــائِـــكُ بِـــآبَ ـــوا  ـــلِـــفُ ـــحْ تَ نْ  أَ ـــمْ  ـــاكُ ـــنْـــهَ يَ ـــهَ  لـــلَّ ا إِنَّ 
يــمــيــن  كــانــت  قـــال:  عــمــرک  ابــن  ولــحــديــث   ،(١ )« ــتْ ــمُ ـيَــصْ لـِ وْ  أَ ــهِ  بِــالــلَّ
باهللا  أقسم  قال:  لو  وكذلك   .(٢ )« لُوبِ الْقُ لِّبِ  قَ مُ وَ  . «الَ النبيملسو هيلع هللا ىلص: 

.١٦٤٦ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٢٧٠ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.٦٦٢٨ برقم  البخاري  صحيح    (٢)



٢٢٦
 »  º  ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  نـــواهـــا؛  إن  يــمــيــن  فــهــو  كـــذا،  ألفــعــلــن 

½﴾ [الــنــحــل:  ٣٨].  ¼

UÏ¡Êfi⁄⁄’\;‡]⁄Á¯\;flŸÂ

واألمـــــانـــــة...  كـــقـــولـــه: «وحــــيــــاتــــك،  تـــعـــالـــى:  اهللا  بـــغـــيـــر  الـــحـــلـــف   -١
ـــهَ  لـــلَّ ا «إِنَّ  قــــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عـــمـــرک،  بـــن  اهللا  عــبــد  لــحــديــث 
ــهِ  بِــالــلَّ ــلِــفْ  ــيَــحْ ــلْ فَ ــا،  ــالِــفً حَ ــانَ  كَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ــمْ ــائِــكُ بِــآبَ ــوا  ــلِــفُ ــحْ تَ نْ  أَ ــمْ  ــاكُ ــنْــهَ يَ

.(١ )« ــتْ ــمُ وْ لِــيَــصْ أَ
أو  اهللا  مــــن  بـــــريء  أنــــه  أو  نـــصـــرانـــي،  أو  يــــهــــودي  بـــأنـــه  الـــحـــلـــف   -٢
عــن  بـــريـــدة  لـــحـــديـــث  فــفــعــلــه:  كــــذا  فـــعـــل  إن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  مـــن 
ــنَ  يءٌ مِ ــرِ بَ ــي  نِّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــفَ ــلَ ــنْ حَ أبــيــهگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مَ
ــنْ  ــلَ فَ ــا  قً ــادِ صَ ــانَ  كَ إِنْ  وَ  ، ــالَ قَ ــا  ــمَ كَ ــوَ  ــهُ فَ ــا  بً ــاذِ كَ ــانَ  كَ ــإِنْ  فَ  ، مِ ـــالَ سْ ِ اإلْ

.(٢ ــا»( ــالِــمً سَ مِ  ــالَ سْ ِ اإلْ لَــى  إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ
لـــــرحـــــٰمـــــن بـــن  لـــــطـــــاغـــــوت: لــــحــــديــــث عــــبــــد ا الــــحــــلــــف بــــــاآلبــــــاء وا  -٣
ــي  اغِ ــوَ بِــالــطَّ ــوا  ــفُ ــلِ ــحْ تَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  رســول  قــال  قــال:  ســمــرةگ 

 .(٣ )« ــمْ ــائِــكُ بِــآبَ الَ  وَ
تقدم. وقد  عليه،  متفق    (١)

داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  وصححه   ،٣٢٥٨ برقم  داود  أبو  أخرجه    (٢)
.٢٧٩٣ برقم 

.١٦٤٨ برقم  مسلم  صحيح    (٣)

٢٢٦bËflbé”cÎ@Êb‡Ì˛a



٢٢٧
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مــوجــبــهــا  واحــد،  فــعــل  عــلــى  لــتــكــفــيــر  ا قــبــل  األيــمــان  كــرر  وإن 
حــلــف  لـــو  وكــــذا  حـــــدة،  وا كـــفـــارة  فـــعـــلـــيـــه  فـــيـــهـــا  حـــنـــث  ثـــم  حــــد،  وا
كـــل  آ ال  «واهللا  قــــال:  لـــو  كـــمـــا  شــــيــــاء،  أ عــــدة  عـــلـــى  حــــدة  وا يـــمـــيـــنًـــا 
األشــيــاء،  هــذه  مــن  واحــدة  فــي  حــنــث  ثــم  لــبــس،  أ وال  أشــرب  وال 
مــا  أ واحــدة،  يــمــيــن  ألنــهــا  لــبــقــيــة  ا نــحــلــت  وا واحــدة،  كــفــارة  فــعــلــيــه 
فــعــلــيــه  فــيــهــا  حــنــث  ثـــم  فـــعـــال،  أ عـــدة  عــلــى  يـــمـــان  أ عـــدة  حــلــف  ذا  إ

يــمــيــن. لــكــل  كــفــارة 
قــبــل  ـــا  أيـــمـــانً كــــرر  ۴: «مــــن  تــيــمــيــة  ابــــن  اإلســـــالم  شـــيـــخ  قــــال 
فــعــل،  عــلــى  كــانــت  إن  الــصــحــيــح  – وهــو  –ثالثها  فــروايــات  الــتــكــفــيــر 

(١ ) وإال فــكــفــارات». أ هـــ فــكــفــارة 
إنــســان  عــلــى  حــلــف  ۴: «إذا  تــيــمــيــة  ابن  اإلسالم  شــيــخ  وقال 
إلــزامــه، فــإنــه  ا  إذا كــان قــاصــدً إال  ــا؛  مــطــلــقً ال يــحــنــث  إكــرامــه؛  ا  قــاصــدً

.(٢ يــحــنــث.. انــتــهــى»(
U„zËefih»

 Í  ﴿ الـــيـــمـــيـــن:  كــــفــــارة  ذكـــــر  بـــعـــدمـــا  تـــعـــالـــى  اهللا  يــــقــــول 
.(٥٠٠/٥)  الكبر  الفتاو  (١)

.(٣٤/٥)  الفتاو مجموع  على  المستدرك   (٢)



٢٢٨
ومعناه:  األيمان،  بحفظ  سبحانه  فأمر  [المائدة:  ٨٩].   ﴾ Ï Î
أو  فــيــهــا،  الــحــنــث  إلــى  الــمــســارعــة  أو  الــيــمــيــن،  إلــى  الــمــســارعــة  عــدم 
األمــر  الــكــريــمــة  اآليــة  فــفــي  كــل،  وعــلــى  كــفــارة،  بــدون  تــتــرك  ال  أنــهــا 

بــاحــتــرام الــيــمــيــن، وعــدم االســتــهــانــة بــهــا.

على  يحتال  حلف؛  إذا  الناس  بعض  أن  عليه  التنبيه  يجب  ومما 
اليمين. تبعة  من  يسلم  الحيلة  بهذه  أنه  ويظن  اليمين،  مخالفة 

الحيل  «ومن  بقوله:  ذلك  على  القيم۴  ابن  اإلمام  نبه  وقد 
الــدار  فــي  يــســكــن  ال  أو  الــرغــيــف،  هــذا  يــأكــل  ال  حــلــف  لــو  الــبــاطــلــة: 
ويــدع  الــرغــيــف  يــأكــل  قــالــوا:  الــطــعــام؛  هــذا  يــأكــل  ال  أو  الــســنــة،  هــذه 
ويــأكــل  ا،  واحــــدً ـــا  يـــومً إال  كــلــهــا  الــســنــة  ويــســكــن  واحــــدة،  لــقــمــة  مــنــه 
حــيــلــة  وهــــذه  لـــقـــمـــة!!  أنــــه  ولــــو  مـــنـــه  الــيــســيــر  الـــقـــدر  إال  كـــلـــه  الـــطـــعـــام 
فــقــد أتــى بــحــقــيــقــة الــحــنــث؛ وفــعــل  بــاطــلــة بـــاردة، ومــتــى فــعــل ذلـــك؛ 
هــذا الــمــتــحــيــل أنــه يــجــوز لــلــمــكــلــف  نــفــس مــا حــلــف عــلــيــه، ثــم يــلــزم 
مــنــه؛  الــيــســيــر  الـــقـــدر  إال  فــيــفــعــلــه  جــمــلــتــه،  عـــن  الـــشـــارع  نــهــى  مـــا  كـــل 
األمــر  فــإن الــبــر والــحــنــث فــي األيــمــان نــظــيــر الــطــاعــة والــمــعــصــيــة فــي 
بفعل  ال  جميعه  عليه  المحلوف  بفعل  إال  يبرأ  ال  ولذلك  والنهي، 
إال بــفــعــلــه جــمــيــعــه، ويــحــنــث بــفــعــل بــعــضــه  ــا  ال يــكــن مــطــيــعً بــعــضــه كــمــا 

.(١ كــمــا يــعــصــي بــفــعــل بــعــضــه»(
الموقعين (٢٩٤/٣). إعالم    (١)

٢٢٨bËflbé”cÎ@Êb‡Ì˛a



٢٢٩
ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء، ثم يوكل من يفعله 
إال  اليمين؛  تبعة  من  ذمته  تُبرئ  ال  التي  الحيل  من  وهذا  عنه!  بدالً 

.نو ما  فله  بنفسه؛  الشيء  فعل  مباشرة  عدم  ا  قاصدً كان  إذا 
التساهل  يجوز  ال  عظيم،  شأن  األيمان  فشأن  حال،  كل  وعلى 

.(١ االحــتــيــال لــلــتــخــلــص مــن حــكــمــه( وال  بــه، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٦٠٧/٢-٦١١)، والفقه الميسر في ضوء 
ص٣٨٧-٣٩١. العلماء  من  لمجموعة  والسنة  الكتاب 



٢٣٠



٢٣١





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..

ورتــب  عـــبـــاده،  عــلــى  اهللا  حــرمــهــا  الــتــي  الــعــظــيــمــة  الـــذنـــوب  فــمــن 
عـــلـــيـــهـــا الـــعـــقـــوبـــة فــــي الـــدنـــيـــا والــــعــــذاب فــــي اآلخـــــــرة، الـــظـــلـــم، قـــال 

    Ð   Ï Î    Í   Ì   Ë   Ê   É   È﴿ تــعــالــى: 
وقـــال  [إبـــراهـــيـــم:  ٤٢]،   ﴾Ö    Õ   Ô   Ó       Ò   Ñ

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ }  |  {  z  y  ﴿ تعالى: 
¥﴾ [الــنــمــل:  ٥٢]. 

النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذرگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ـــي،  ـــسِ ـــفْ نَ ـــى  ـــلَ ـــمَ عَ ـــلْ الـــظُّ ــــتُ  مْ ــــرَّ ـــــي حَ نِّ إِ ـــــادِي!  ـــــبَ ــــا عِ يَ  : ــــهُ لــــلَّ ا ــــــالَ  قــــال: «قَ
١)، وفـــي الــصــحــيــحــيــن مــن  ـــوا»( ـــمُ ـــالَ ـــظَ تَ ـــالَ  فَ ـــا،  مً ـــرَّ ـــحَ ــمْ مُ ــكُ ــنَ ــيْ بَ ــتُــهُ  ــلْ ــعَ جَ وَ
ــمَ  ــلْ الــظُّ ــــإِنَّ  فَ  ، ــمَ الــظُّــلْ ـــوا  ـــقُ تَّ قـــال: «ا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جــابــرگ  حــديــث 

.٢٥٧٧ (١)  برقم 





٢٣٢
.(١ )«... ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــاتٌ  ــمَ ــلُ ظُ

هذا  في  حديثنا  سيكون  الذي  العمال  ظلم  الظلم:  أنواع  ومن 
الـــيـــوم، ولـــه صـــور كــثــيــرة، مــنــهــا تــكــلــيــفــهــم بــالــعــمــل فـــوق الــســاعــات 
ال يــطــيــقــون فــي  أو تــكــلــيــفــهــم مــن الــعــمــل مــا  الــتــي تــم االتــفــاق عــلــيــهــا، 
أو عــدم  فــي ذلــك،  أو تــأخــيــر رواتــبــهــم والــمــمــاطــلــة  أي مــهــنــة كــانــت، 

صــرفــهــا لــهــم.
ا  عقدً الكفيل  يكتب  أن  وذلك  حقوقهم،  بخس  محاولة  ومنها 
هــذا  مــن  الــتــخــلــص  حــاول  حــضــر الــعــامــل  إذا  ثــم  الــعــامــل،  وبــيــن  بــيــنــه 
هــذا الــمــســكــيــن  الــعــقــد لــيــجــعــل مــرتــبــه أقــل مــمــا اتــفــق عــلــيــه، فــيــضــطــر 
هذا  تحت  يرضخ  أن  العمل  إلى  ليصل  جهده   قصار بذل  الذي 

اهللا عــلــى الــعــبــاد. الــذي حــرمــه  وهــذا مــن الــظــلــم  الــضــغــط الــســيــئ، 
الـــعـــامـــل  مــــن  كــــل  فـــعـــلـــى  بـــالـــعـــقـــود،  الــــوفــــاء  األمـــــانـــــة،  مــــن  وإن 
ذلــك  دام  مــا  بــه  والــتــزمــا  عــلــيــه  تــعــاقــدا  بــمــا  يــفــيــا  أن  الــعــمــل  وصــاحــب 

 \  [  Z  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  اإلســالمــيــة،  لــلــشــريــعــة  ــا  مــوافــقً
 P  O  N  ﴿ تعالى:  وقال  ﴾ [المائدة:  ١]،   _ ^  ]

R﴾ [الــمــؤمــنــون:  ٨].   Q
ومـــقـــداره وزمــنــه،  فـــرب الــعــمــل يــلــتــزم بـــاألجـــرة، ونـــوع الــعــمــل 
كــل إلــيــه  وُ حــســب مــا تــم االتــفــاق عــلــيــه، والــعــامــل يــلــتــزم بــالــقــيــام بــمــا 

 .٢٥٧٨ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٤٤٧ برقم  البخاري  صحيح    (١)

٢٣٢·Ë‡‹√@Âfl@äÌàzn€aÎ@fib‡»€a@÷Ï‘y



٢٣٣
أبــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   رو وجـــه،  أحــســن  عــلــى 
مَ  ــوْ يَ ــمْ  ــهُ ــمُ ــصْ خَ ــا  نَ أَ ــةٌ  ثَ ــالَ ثَ  : ــهُ الــلَّ ــالَ  قــال: «قَ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  هــريــرةگ 
 ، ــهُ ــنَ ــمَ ثَ ـــلَ  كَ ـــأَ فَ ـــرا  ـــاعَ حُ بَ ــــلٌ  جُ رَ ، وَ رَ ـــدَ ـــمَّ غَ ثُ بـِـي  ــطَــى  عْ ـــلٌ أَ جُ : رَ ــةِ ــامَ ــيَ الــقِ

 .(١ )« هُ ــرَ جْ ــطِــهِ أَ ــعْ يُ لَــمْ  ــنْــهُ وَ ــى مِ فَ ــتَــوْ ــاسْ فَ ا  ــيــرً جِ ــرَ أَ جَ ــتَــأْ اسْ ــلٌ  جُ رَ وَ
قــال:  ســويــد  بــن  الــمــعــرور  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
فسألته  حلة،  غالمه  وعلى  حلة،  وعليه  بالربذة  ذرگ  أبا  لقيت 
النبيملسو هيلع هللا ىلص:  لي  فقال  بأمه،  فعيرته  رجالً  ساببت  إني  فقال:  ذلك  عن 
ــهُ  الــلَّ ــمُ  ــهُ ــلَ ــعَ جَ  ، ــمْ ــكُ نُ ا ــوَ إِخْ ــمْ  هُ  ، ــةٌ ــيَّ ــلِ ــاهِ جَ فِــيــكَ  ؤٌ  ـــرُ امْ ـــكَ  نَّ إِ  ، رٍّ ذَ ــا  بَ أَ ــا  «يَ
 ، ونَ بَسُ لْ تَ ا  مَّ مِ مْ  وهُ لْبِسُ أَ وَ  ، لُونَ كُ أْ تَ ا  مَّ مِ مْ  وهُ طْعِمُ أَ فَ  ، مْ يكُ دِ يْ أَ تَ  تَحْ

 .(٢ )« ــمْ ــيــنُــوهُ عِ ــأَ فَ ــمْ  ــوهُ ــتُــمُ ــفْ ــلَّ كَ ــإِنْ  فَ  ، ــمْ ــلِــبُــهُ ــغْ يَ ــا  ــمْ مَ ــوهُ ــفُ ــلِّ ــكَ تُ الَ  وَ
بـــأمـــانـــة  يـــخـــل  أن  لـــلـــعـــامـــل  يـــســـوغ  ال  الـــعـــمـــل  صـــاحـــب  وتـــقـــصـــيـــر 
ـــالـــى  ـــعَ تَ ـــهَ  لـــلَّ ا «إِنّ  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص:  قــــال  يـــهـــرب،  أو  يـــســـرق،  أو  الـــعـــمـــل، 

.(٣ )« ــنَــهُ ــتْــقِ يُ نْ  ــالً أَ ــمَ ــمْ عَ كُ ــدُ حَ ــلَ أَ ــمِ ا عَ إِذَ ــبّ  ــحِ يُ
يـــوم  قـــبـــل  اآلخــــريــــن  مـــظـــالـــم  مــــن  يـــتـــحـــلـــل  أن  لـــلـــمـــؤمـــن  ويـــنـــبـــغـــي 
فــي  لــــبــــخــــاري  ا  رو فـــقـــد  ديـــــنـــــار،  وال  درهــــــم  ال  حـــيـــث  لــــقــــيــــامــــة،  ا
ــــنْ  قـــــال: «مَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه 

.٢٢٢٧ (١)  برقم 
.١٦٦١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٠ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

(٣)  مسند أبي يعلى من حديث عائشةڤ برقم ٤٣٨٦، وصححه الشيخ األلباني۴ 
١١١٣ برقم  الصحيحة  السلسلة  في 



٢٣٤
 ، مَ الــيَــوْ ــنْــهُ  مِ ــهُ  ــلْ ــلَّ ــتَــحَ ــيَ ــلْ فَ  ، ءٍ ــيْ شَ وْ  أَ ــهِ  ضِ ــرْ عِ ــنْ  مِ ــيــهِ  َخِ ألِ ــةٌ  ــمَ ــلَ ــظْ مَ ــهُ  لَ ــتْ  ــانَ كَ
نْهُ  مِ ذَ  خِ أُ الِحٌ  صَ لٌ  مَ عَ لَهُ  انَ  كَ إِنْ   ، مٌ هَ رْ دِ الَ  وَ ينَارٌ  دِ ونَ  يَكُ الَ  نْ  أَ بْلَ  قَ
ــبِــهِ  ــاحِ صَ ــاتِ  ــئَ ــيِّ سَ ــنْ  مِ ــذَ  خِ أُ ــنَــاتٌ  ــسَ حَ ــهُ  لَ ــنْ  ــكُ تَ ــمْ  لَ إِنْ  وَ  ، ــتِــهِ ــمَ ــلَ ــظْ مَ رِ  ــدْ بِــقَ

.(١ )« ــيْــهِ ــلَ ــلَ عَ ــمِ ــحُ فَ
والعمال  األجراء  مع  التعامل  حسن  على  النبيملسو هيلع هللا ىلص  حث  لقد 
 فـــرو األحـــــوال،  والــتــلــطــف مــعــهــم وعـــدم إيـــذائـــهـــم بـــأي حـــال مـــن 
كنت  قال:  البدريگ  مسعود  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
ا  بَ أَ  ، لَمْ خلفي:«اعْ من  ا  صوتً فسمعت  بالسوط،  لي  ا  غالمً أضرب 
إذا  »، فــلــم أفــهــم الــصــوت مــن الــغــضــب، قــال: فــلــمــا دنــا مــنــي  ــودٍ ــعُ ــسْ مَ
 ، ـــمْ ـــلَ اعْ  ، ـــودٍ ـــعُ ـــسْ مَ ــــا  بَ أَ  ، ـــمْ ـــلَ يــقــول: «اعْ هــو  فـــإذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـول  هــو 
ـــا  بَ ـــمْ أَ ـــلَ : «اعْ ـــالَ ـــقَ فَ ي،  ـــدِ يَ ـــنْ  طَ مِ ـــوْ ــيْــتُ الـــسَّ ــقَ لْ ــأَ فَ  : ـــالَ »، قَ ـــودٍ ـــعُ ـــسْ ـــا مَ بَ أَ
 : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  . م»ِ ــــالَ لــــغُ ا ا  ــــذَ هَ ـــى  ـــلَ عَ ـــكَ  ـــنْ مِ ـــكَ  ـــيْ ـــلَ عَ رُ  ـــــدَ قْ أَ ـــهَ  لـــلَّ ا نَّ  أَ ؛  دٍ ـــوْ ـــعُ ـــسْ مَ
ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ لــمــســلــم:  روايـــة  وفــي   .(٢ ا( ــــدً بَ أَ هُ  ـــدَ ـــعْ بَ ــا  ــوكً ــلُ ــمْ مَ بُ  ــــرِ ضْ أَ الَ 
ــتْــكَ  ــحَ ــفَ ــلْ لَــلَ ــعَ ــفْ تَ ــا لَــوْ لَــمْ  مَ : «أَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهِ ــهِ الــلَّ جْ ــرٌّ لِــوَ حُ ــوَ  ، هُ ــهِ ــولَ الــلَّ سُ رَ

.(٣ )« لــنَّــارُ ا ــتْــكَ  ــسَّ وْ «لَــمَ »، أَ لــنَّــارُ ا
أن  عـــــمـــــرک  بــــــن  ا حـــــديـــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ورو
ـــى  ـــتَّ حَ ـــمْ  ـــكُ ـــلَ ـــبْ قَ نَ  ـــــا كَ ــــنْ  ــــمَّ مِ ــــــطٍ  هْ رَ ــــةُ  ثَ ــــالَ ثَ ــــقَ  ــــلَ ــــطَ نْ قــــال: «ا لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا

.٢٤٤٩ (١)  برقم 

.١٦٥٩ (٢)  برقم 

.١٦٩٥ (٣)  برقم 

٢٣٤·Ë‡‹√@Âfl@äÌàzn€aÎ@fib‡»€a@÷Ï‘y



٢٣٥
 ، ــلِ ــبَ لــجَ ا ــنَ  مِ ةٌ  ــرَ ــخْ صَ تْ  رَ ــدَ ــحَ نْ ــا فَ ــوهُ  ــلُ خَ ــدَ فَ  ، ــارٍ غَ لَــى  إِ ــبِــيــتَ  لــمَ ا ا  وْ وَ أَ
ةِ  ــرَ ــخْ لــصَّ ا هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ ــمْ  ــيــكُ ــنْــجِ يُ الَ  ــهُ  نَّ إِ  : ــوا لُ ــا ــقَ فَ  ، ــارَ لــغَ ا ــمُ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ تْ  ــدَّ ــسَ فَ
ــمَّ  ثُ نِــي-  ــا لــثَّ ا وَ لَ  وَّ األَ ــالَ  ــقَ فَ  - ــمْ  لِــكُ ــا ــمَ عْ أَ لِــحِ  ــا بِــصَ هَ  للَّ ا وا  عُ تَدْ نْ  أَ الَّ  إِ
ــمْ  هُ ــرَ جْ أَ ــمْ  ــهُ ــتُ ــيْ ــطَ عْ ــأَ فَ  ، ءَ ا ـــرَ جَ أُ تُ  ــرْ جَ ــتَــأْ اسْ ـــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  : لِــثُ ــا لــثَّ ا ـــالَ  قَ
ـــى  ـــتَّ حَ هُ  ــــــرَ جْ أَ تُ  ـــرْ ـــثَـــمَّ فَ  ، ــــــبَ هَ ذَ وَ ــــهُ  لَ ي  ـــــذِ لَّ ا كَ  ـــــرَ تَ ـــــدٍ  احِ وَ ـــــلٍ  جُ رَ ـــرَ  ـــيْ غَ
دِّ  أَ ـــهِ  لـــلَّ ا ـــدَ  ـــبْ عَ ـــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــيـــنٍ  حِ ـــدَ  ـــعْ بَ نِـــي  ءَ ـــا ـــجَ فَ  ، الُ ــــوَ مْ األَ ـــنْـــهُ  مِ تْ  ـــرَ ـــثُ كَ
ــرِ  ــقَ لــبَ ا وَ بِــلِ  اإلِ ــنَ  مِ كَ  ــرِ جْ أَ ــنْ  مِ   ــرَ تَ ــا  مَ ــلُّ  كُ  : ــهُ لَ ــتُ  ــلْ ــقُ فَ ي،  ــرِ جْ أَ ــيَّ  لَ إِ
 : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ بِـــي،  ئُ  ـــزِ ـــهْ ـــتَ ـــسْ تَ الَ  ـــهِ  لـــلَّ ا ـــدَ  ـــبْ عَ ـــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــيـــقِ قِ لـــرَّ ا وَ ـــمِ  ـــنَ لـــغَ ا وَ
ـــهُ  ـــنْ مِ كْ  ــــرُ ــــتْ يَ ـــمْ  ـــلَ فَ  ، ـــهُ قَ ـــا ـــتَ ـــاسْ فَ  ، ــــهُ ــــلَّ كُ هُ  ــــذَ خَ ــــأَ فَ  ، ـــكَ بـِ ئُ  ــــزِ ــــهْ ــــتَ سْ أَ الَ  ــــي  نِّ إِ
ــا  ــنَّ عَ جْ  ــرُ فْ ــا فَ  ، ــكَ ــهِ جْ وَ ءَ  ــا ــتِــغَ بْ ا ـكَ  لـِ ذَ ــتُ  ــلْ ــعَ فَ ــتُ  ــنْ كُ نْ  ــإِ فَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ــا،  ــئً ــيْ شَ

.(١ ) « ــونَ ــشُ ــمْ يَ ــوا  جُ ــرَ ــخَ فَ  ، ةُ ــرَ ــخْ لــصَّ ا ــتِ  جَ ــرَ ــفَ نْ ــا فَ  ، فِــيــهِ ــنُ  ــحْ نَ ــا  مَ
والــتــحــذيــر  الــعــمــال،  واجـــبـــات  عــن  كــلــمــة  اهللا  شـــاء  إن  وســيــأتــي 

وأذ لــكــفــالئــهــم. مــمــا يــفــعــلــه بــعــضــهــم مــن ظــلــم 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.٢٧٤٣ برقم  مسلم  وصحيح   ،٢٢٧٢ برقم  البخاري  صحيح    (١)



٢٣٦



٢٣٧





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
جــنــايــة،  جـــمـــع  بـــأنـــهـــا:  الـــجـــنـــايـــات  اهللا  رحـــمـــهـــم  الـــفـــقـــهـــاء  عــــرف 

أو عــرض. أو مــال  وهــي لــغــة الــتــعــدي عــلــى بــدن 
البدن  على  التعدي  وهو  منها،  األول  للنوع  الفقهاء  عقد  وقد 
التعدي  وهما   – والثالث  الثاني  للنوع  وعقدوا  الجنايات،  كتاب 

الــحــدود. عــلــى الــمــال والــعــرض – كــتــاب 
أو   ، مـــــاالً أو  ـــا،  قـــصـــاصً يـــوجـــب  مـــا  هـــو  الـــبـــدن  عـــلـــى  والـــتـــعـــدي 

ومــن ذلــك قــتــل الــخــطــأ. كــفــارة، 
يــرمــي  أن  مــثــل  فــعــلــه  لــه  مــا  يــفــعــل  أن  وهـــو:  الــفــقــهــاء  عــرفــه  وقـــد 
أو  فــيــقــتــلــه،  يــقــصــده  لـــم  ــا  مــعــصــومً آدمـــيـــا  فــيــصــيــب  ـــا  هـــدفً أو  ا،  صـــيـــدً

ــا فــي صــف كــفــار. يــقــتــل مــســلــمً
U_Ş}’\;◊iÕ;ƒ\Ê›^

فــيــصــيــب  فــعــلــه،  لــه  يــجــوز  مــا  يــفــعــل  أن  وهـــو  الــفــعــل:  فــي  الــخــطــأ   -١





٢٣٨
ــا  ا فــيــصــيــب إنــســانً ــا لــم يــقــصــده، كـــأن يــرمــي صــيــدً آدمـــيـــا مــعــصــومً

أو يــنــقــلــب وهــو نــائــم عــلــى إنــســان فــيــمــوت. فــيــقــتــلــه، 
كما  آدميا،  فيتبين  ا  مباحً يظنه  ما  يرمي  كأن  القصد:  في  الخطأ   -٢

ــا. آدمــيــا مــعــصــومً ا، فــتــبــيــن  صــيــدً لــو رمــى شــيــئًــا يــظــنــه 
الـــصـــبـــي  فـــعـــمـــد  ـــا:  مـــجـــنـــونً أو  ا  صــــغــــيــــرً ا  عــــمــــدً الــــقــــاتــــل  يــــكــــون  أن   -٣
ويلحق  قصد.  لهما  ليس  ألنه  الخطأ،   مجر يجري  والمجنون 
ا أو حـــفـــرة فــي  بــقــتــل الــخــطــأ الــقــتــل بــالــتــســبــب، كــمــا لـــو حــفــر بـــئـــرً

إنسان. ذلك  بسبب  فتلف  طريق، 
U‡]⁄“t;_Ş}’\;◊iÕ;Ì÷¡;fhÖiÁ

قــلــة  عــا عـــلـــى  لـــديـــة  ا وجـــوب  وهـــو  اآلدمـــيـــيـــن،  بـــحـــقـــوق  يــتــعــلــق   -١
  &   %   $   # "   !  ﴿ لـــى:  تـــعـــا لـــقـــولـــه  تـــل،  لـــقـــا ا
  1   0   /   .   -   ,    +   *   ) (         '
لــدلــيــل  ٩٢]. وا لنساء:   7﴾ [ا   6 5   4  3   2
حـــديـــث  تـــل  لـــقـــا ا قـــلـــة  عـــا عـــلـــى  لـــخـــطـــأ  ا قـــتـــل  يــــة  د وجــــوب  عـــلـــى 
بــعــمــود  ضــرتــهــا  ة  مـــرأ ا ضـــربـــت  قـــال:  شــعــبــةگ  بـــن  لــمــغــيــرة  ا
نـــيـــة،  لـــحـــيـــا هـــمـــا  وإحـــدا قــــال:  فـــقـــتـــلـــتـــهـــا،  حـــبـــلـــى  وهــــي  فـــســـطـــاط 
 ، ـــةِ تِـــلَ ـــا ـــقَ لْ ا ـــةِ  ـــبَ ـــصَ عَ ـــى  ـــلَ عَ ـــةِ  ـــولَ ـــتُ ـــقْ ـــمَ لْ ا ــــةَ  يَ دِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فــجــعــل 

الحديث.  (١ ) . ا نِهَ بَطْ فِــي  ــا  لِــمَ ةً  ــرَّ غُ وَ
له. واللفظ   ١٦٨٢ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٩٠٩ برقم  البخاري  صحيح    (١)

٢٣٨ÈflbÿycÎ@dİÇ€a@›n‘€a



٢٣٩
على  أجمعوا  وقد  العاقلة،  على  الخطأ  دية  أن  على  الحديث  فدل   
ذلك، والحكمة في ذلك – واهللا أعلم – أن إيجاب الدية في مال 
المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، 
بدل  إيجاب  من  بد  وال  بماله،  إجحاف  خطئه  ضمان  تحميله  ففي 
ال  بــورثــتــه،  إضـــرار  دمــه  إهـــدار  وفــي  محترمة،  نفس  ألنــه  للمقتول؛ 
سيما عائلته، فالشارع الحكيم أوجب على من عليه مواالة القاتل 
وفكاك  النفقات،  كــإيــجــاب  وذلــك  ذلــك،  على  يعينوه  أن  ونــصــرتــه 
األســيــر، وألن الــعــاقــلــة يــرثــون الــمــعــقــول عــنــه لــو مــات فــي الجملة، 

بالمغرم.  الغنم  قبل  من  الخطأ  جناية  عنه  يتحملون  فهم 
والمجنون،  والصغير،  والفقير،  الــرقــيــق،  العاقلة:  فــي  يــدخــل  وال   
واألنـــثـــى، والــمــخــالــف لــديــن الــجــانــي؛ ألن هـــؤالء لــيــســوا مــن أهــل 
سنين،  ثالث  العاقلة  على  الخطأ  دية  وتؤجل  والمواساة،  النصرة 
باألقرب  ويبدأ  يستطيع،  ما  منهم  كل  تحميل  في  الحاكم  ويجتهد 
الدية  تؤجل  ۴: «ال  تيمية  ابن  اإلســالم  شيخ  وقــال  فاألقرب، 

ذلك»(١). في  المصلحة  اإلمام   رأ إذا  العاقلة  على 
٢- يــتــعــلــق بــحــق الــخــالــق ســبــحــانــه وتــعــالــى: وهــي الــكــفــارة:

عــتــق رقـــبـــة مـــؤمـــنـــة: وهــــذا إذا كــــان يــســتــطــيــع الــعــتــق، ويــشــتــرط فــي   -
  !   ﴿ تعالى:  لقوله  العيوب،  من  سليمة  مؤمنة  تكون  أن  الرقبة 

الفوزان (٤٧٠/٢). صالح  للشيخ   الفقهي  الملخص  انظر   (١)
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ألمــور:  الــكــفــارة  وحــمــل الــقــاتــل  0﴾ [الــنــســاء:  ٩٢].    /
: احـــتـــرام الــنــفــس الـــذاهـــبـــة، ثــانــيًــا: لــكــون الــقــتــل ال يــخــلــو مــن  أوالً
وتحملها  الدية  من  شيئًا  يحمل  ال  القاتل  ألن  ا  نظرً ثالثًا:  تفريطه، 
القاتل  على  والكفارة  العاقلة  على  الدية  جعل  في  فكان  العاقلة، 
للناس  شرع  الذي  العليم  الحكيم  فسبحان  ومصالح،  م  كَ حِ عدة 
من  يتمكن  لــم  فــإن  ودنــيــاهــم.  ديــنــهــم  فــي  وينصحهم  يصلحهم  مــا 

إلى: ينتقل  فإنه  الرقيق،  وجود  لعدم  أو  لفقره،  العتق؛ 
 T﴿ تــعــالــى:   لــقــولــه  يستطيع،  كــان  إن  متتابعين  شــهــريــن  صــوم   -
[الــنــســاء:   ﴾ ] \  [  Z  Y  X  W  V  U
 ٩٢]. فـــإن عــجــز عــن الــصــوم لــمــرض أو كــبــر ســـن، فـــإن الــكــفــارة 
لــم  تــعــالــى  اهللا  ألن  اإلطــــعــــام؛  عــنــهــا  يـــجـــزئ  وال  بـــذمـــتـــه،  مــتــعــلــقــة 
يــذكــره، واإلبــــدال فــي الــكــفــارة يــتــوقــف عــلــى الــنــص وال نــص في 
العربية  المملكة  في  العلم  أهل  جمهور  رجحه  الذي  وهذا  ذلك. 

الدائمة(١)(٢). اللجنة  به  وتفتي  السعودية 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الدائمة (٢٧٣/٢١). اللجنة   فتاو   (١)
(٢)  الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٤٦٦/٢-٤٧٠)، والفقه الميسر في ضوء 

.٣٤٩-٣٥٠ ص  العلماء  من  لمجموعة  والسنة  الكتاب 
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ک

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..

األمـــة، وبــطــل  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعـــالم هـــذه 
مــن أبــطــالــهــا، صــحــابــي جــلــيــل مــن أصــحــاب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، نــقــتــبــس مــن 
لــــــدروس والـــعـــبـــر، إنــــه الـــحـــســـن بـــن عـــلـــي بـــن أبـــي  ا ســـيـــرتـــه الـــعـــطـــرة 
طــالــب بــن عــبــد الــمــطــلــب، بــن هــاشــم، بــن عــبــد مــنــاف، أبــو مــحــمــد، 
وســيــد  الــدنــيــا،  مــن  وريــحــانــتــه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  ســبــط  الــســيــد،  اإلمـــام 
لــلــنــصــف  ولـــد  وجــهــه،  فــي  بــه  اهللا  خــلــق  وأشــبــه  الــجــنــة،  أهـــل  شــبــاب 
بريقه،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فحنكه  الهجرة،  من  ثالث  سنة  رمضان  من 
يحبه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  كان  وقد  أبويه،  ولد  أكبر  وهو  حسنًا،  وسماه 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ورســول  جــاء  وربــمــا  ويــالعــبــه،  يــعــتــنــقــه  وكــان  ا،  شــديــدً حــبــا 
ســاجــد فــي الــصــالة فــيــركــب عــلــى ظــهــره فــيــقــره عــلــى ذلـــك، ويــطــيــل 

.(١ الــســجــود مــن أجــلــه، وربــمــا صــعــد مــعــه إلــى الــمــنــبــر(
كثير۴ (١٨١/١١). البن  والنهاية  البداية    (١)





٢٤٢
رو اإلمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي بــريــدةگ قــال: 
ــا  ــمَ ــيْــهِ ــلَ ــيْــنُک عَ ــسَ ــحُ الْ ــنُ وَ ــسَ ــحَ ــاءَ الْ ــجَ ــنَــا، فَ ــبُ ــطُ ــخْ كــان رســـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص يَ
 ، نْبَرِ مِ الْ نَ  مِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ولُ  سُ رَ لَ  نَزَ فَ  ، انِ ثُرَ عْ يَ وَ يَانِ  شِ مْ يَ انِ  رَ مَ أَحْ انِ  يصَ قَمِ

 B﴿  : ولُهُ سُ رَ وَ هُ  اللَّ قَ  دَ «صَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، هِ يْ دَ يَ يْنَ  بَ ا  مَ هُ عَ ضَ فَوَ ا  مَ لَهُ مَ فَحَ
بِيَّيْنِ  نِ الصَّ يْ ذَ تُ إِلَى هَ E﴾ [التغابن: ٥١]، نَظَرْ  D  C

ا»(١). مَ تُهُ عْ فَ رَ وَ يثِي  دِ حَ طَعْتُ  قَ تَّى  حَ بِرْ  أَصْ مْ  لَ فَ  ، انِ ثُرَ عْ يَ وَ يَانِ  شِ مْ يَ

الــحــارث:  بــن  عــقــبــة  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو
بــلــيــال،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  وفــــاة  بـــعـــد  الـــعـــصـــر  بـــهـــم  صـــلـــى  بـــكـــر  أبــــا  أن 
ثــم خـــرج هــو وعــلــي يــمــشــيــان، فـــرأ الــحــســن يــلــعــب مــع الــغــلــمــان، 
ال شــبــيــهٌ  فــاحــتــمــلــه عــلــى عــنــقــه، فــجــعــل يــقــول: بــأبــي شــبــيــهٌ بــالــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(٢ بــعــلــي، قــال: وعــلــيٌّ يــضــحــك(

أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
أســـواق  مـــن  ســـوق  فـــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  مـــع  كــنــت  قـــال:  هـــريـــرةگ 
عُ  ادْ  - ـــا  ثً ـــالَ ثَ  - ـــعُ  ـــكَ لُ ـــــنَ  يْ فـــقـــال: «أَ فــانــصــرفــت،  فــانــصــرف  الــمــديــنــة، 
»، فــــقــــام الـــحـــســـن بــــن عـــلـــي يـــمـــشـــي وفـــــي عــنــقــه  ــــيٍّ ـــــلـِ ــــــنَ عَ بْ ــــنَ  ــــسَ لــــحَ ا
ا،  ذَ كَ هَ هِ  بِيَدِ نُ  سَ الحَ الَ  قَ فَ ا،  ذَ كَ هَ هِ  بِيَدِ النبيملسو هيلع هللا ىلص  فقال   ،(٣ السخاب(

قوي. إسناده  محققوه:  وقال   ،٢٢٩٩٥ برقم  أحمد (١٠٠/٣٨)  اإلمام  مسند    (١)
.٣٥٤٢ (٢)  برقم 

من  تتخذ  قــالدة  هــو  وقــيــل:  والــجــواري،  الصبيان  ويلبسه  خــرز  فيه  ينظم  الــســخــاب:    (٣)
النهاية (٣٤٩/٢). انظر  شيء.  والجوهر  اللؤلؤ  من  فيها  وليس  ونحوه،  قرنقل 
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قال   .(١ )« بُّهُ يُحِ نْ  مَ بَّ  حِ أَ وَ  ، بَّهُ حِ أَ فَ بُّهُ  حِ أُ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ فَ هُ  مَ تَزَ الْ فَ
أحـــد أحـــب إلـــي مـــن الــحــســن بـــن عــلــي  أبـــو هـــريـــرةگ: «فــمــا كـــان 

قــال». اهللاملسو هيلع هللا ىلص مــا  بــعــدمــا قــال رســول 

عمرک  بن  اهللا  عبد  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
وســألــه عــن الــمــحــرم قـــال شــعــبــة أحــســبــه يــقــتــل الـــذبـــاب؟ فــقــال أهــل 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  ابــنــة  ابــن  قــتــلــوا  وقــد  الــذبــاب،  عــن  يــســألــون  الــعــراق 

.(٢ ــيَــا»( نْ الــدُّ ــنْ  ــتَــايَ مِ ــانَ ــحَ يْ ــا رَ ــمَ وقــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «هُ

يـــشـــم  لـــــولـــــد  ا ألن  بـــــذلـــــك؛  حـــــجـــــر۴: «شـــبـــهـــهـــمـــا  بــــــن  ا قــــــال 
أبي  طريق  من  الكبير  المعجم  في  الطبراني  رواية  وفي   ،(٣ ويقبل(
والحسن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  على  دخلت  قال:  األنصاريگ  أيوب  
والـــحـــســـيـــن يـــلـــعـــبـــان بـــيـــن يـــديـــه وفــــي حــــجــــره، فـــقـــلـــت: أتـــحـــبـــهـــمـــا يــا 
ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــايَ  ــتَ ــانَ ــحَ يْ رَ ــا  ــمَ هُ وَ ــا  ــمَ ــهُ ــبُّ حِ أُ ال  ــفَ  ــيْ كَ قــال: «وَ اهللا؟  رســول 

.(٤ ــا»»( ــمَ ــهُ ــمُّ شُ أَ

ســـعـــيـــد  أبــــــي  حـــــديـــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحـــــمـــــد  اإلمـــــــــام   ورو
ـــيْـــنُ  ـــسَ لْـــحُ ا وَ ــــنُ  ــــسَ ــــحَ لْ «ا اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـــول  قــــال  قـــــال:  الــــخــــدريگ 

ا. مختصرً  ٢٤٢١ برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٨٨٤ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.٣٧٥٣ (٢)  برقم 

(٣)  فتح الباري (٩٩/٧).
ضعيف. وهو  عنبسة  بن  الحسن  فيه  محققه:  وقال   ،٣٩٩ برقم   (١٥٦/٤)  (٤)
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.(١ )« ــنَّــةِ ــلِ الْــجَ هْ ــبَــابِ أَ شَ ا  ــيِّــدَ سَ

قـــال:  مـــوســـى  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
مــعــاويــة  عــلــي  بـــن  الــحــســن  واهللا  اســتــقــبــل  يـــقـــول:  الــحــســن  «ســمــعــت 
كتائب   ألر إنــي  الــعــاص:  بــن  عــمــرو  فــقــال  الــجــبــال،  أمــثــال  بكتائب 
خــيــر  – وكـــان  واهللا  مــعــاويــة  لــه  فــقــال  أقــرانــهــا،  تــقــتــل  حــتــى  ــي  تــولِّ ال 
مــن  وهـــؤالء هـــؤالء  قــتــل هـــؤالء هـــؤالء  إن  عــمــرو!  – :أي  الــرجــلــيــن 
لــي بــأمــور الــنــاس، مــن لــي بــنــســائــهــم، مــن لــي بــضــيــعــتــهــم؟ فــبــعــث إلــيــه 
رجــلــيــن مـــن قـــريـــش مـــن بــنــي عــبــد شـــمـــس: عــبــد الـــرحـــٰمـــن بـــن ســمــرة 
فاعرضا  الرجل،  هذا  إلى  اذهبا  فقال:  كريز،  بن  عامر  بن  اهللا  وعبد 
عــلــيــه وقــوال لــه، واطــلــبــا إلــيــه، فــأتــيــاه فــدخــال عــلــيــه، فــتــكــلــمــا وقــاال لــه 
فــطــلــبــا إلــيــه، فــقــال لــهــمــا الــحــســن بــن عــلــي: إنــا بــنــو عــبــد الــمــطــلــب قــد 
أصــبــنــا مــن هــذا الــمــال، وإن هــذه األمــة قــد عــاثــت فــي دمــائــهــا، قــاال: 
فمن  قــال:  ويــســألــك،  إلــيــك  ويــطــلــب  وكــذا،  كــذا  عــلــيــك  يــعــرض  فــإنــه 
لــي بــهــذا؟ قــاال: نــحــن لــك بــه، فــمــا ســألــهــمــا شــيــئًــا إال قــاال: نــحــن لك 
بــه، فــصــالــحــه، فــقــال الــحــســن: ولــقــد ســمــعــت أبــا بــكــرة يــقــول: رأيــت 
يقبل  وهو  جنبه،  إلى  علي  بن  والحسن  المنبر  على  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
ــلَّ  ــعَ لَ ، وَ ــدٌ ــيِّ ا سَ ـــذَ ــنِــي هَ عــلــى الــنــاس مــرة وعــلــيــه أخــر ويــقــول: «إِنَّ ابْ
ولي  فلما   .(٢)« ينَ لِمِ سْ المُ نَ  مِ تَيْنِ  ظِيمَ عَ فِئَتَيْنِ  يْنَ  بَ بِهِ  لِحَ  يُصْ نْ  أَ هَ  اللَّ

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال   ،١٠٩٩ برقم   (٣١/١٧)  (١)
.٢٧٠٤ (٢)  برقم 
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٢٤٥
كثير۴: «الحسن  ابن  قال  دم.  من  محجمة  خالفته  في  يُهرق  لم 
ابـــن عــلــي أحـــد الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك الــحــديــث 
الــــذي أوردنـــــاه فـــي دالئــــل الـــنـــبـــوة مـــن طـــرق عـــن ســفــيــنــةگ مــولــى 
 ، ــةً ــنَ سَ ـــونَ  ثُ ـــالَ ثَ ي  ـــدِ ـــعْ بَ ـــةُ  فَ ـــالَ ـــخِ قـــال: «الْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
الحسن بن  بــخــالفــة  الـــثـــالثـــون  كــمــلــت  وإنـــمـــا  ــــا»(١).  ــــكً ــــلْ مُ ــــونُ  ــــكُ تَ ــــمَّ  ثُ
فإنه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  موت  من  سنة  ثالثين  كمال  وذلك  عليک، 
أكبر  من  وهذا  الهجرة،  من  عشرة   إحد سنة  األول  ربيع  في  توفي 

النبوة. دالئل 
الدنيا  تركه  وهو  هذا،  صنيعة  على  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  مدحه  وقد 
فنزل  األمة،  هذه  دماء  وحقنه  الباقية،  اآلخرة  في  ورغبته  الفانية، 
على  الكلمة  تجتمع  حتى  معاوية،  بيد  الملك  وجعل  الخالفة  عن 

٢). أ.هـــ واحــد»( أمــيــر 
ويكرمه،  ويعظمه،  الحسن  يجل  الصديقگ  بكر  أبو  وكان 
ويــتــفــداه، وكــذلــك عــمــر بــن الــخــطــاب، ولــذلــك لــمــا تــولــى  ويــحــبــه، 
فــرض لــلــحــســن والــحــســيــن مــن أهــل  عــمــر الــخــالفــة وعــمــل الــديــوان 
الحسن  يكرم  عفان  بن  عثمان  كان  وكذلك  آالف،  خمسة  في  بدر 
لـــــدار مــع  والـــحـــســـيـــن ويــحــبــهــمــا، وقــــد كــــان الـــحـــســـن بـــن عـــلـــي يــــوم ا
(١)  شـــرح الــســنــة لــلــبــغــوي (٧٥/١٤)، وقـــال مــحــقــقــاه الــشــيــخ زهــيــر الــشــاويــش والــشــيــخ 

حسن. إسناده  األرناؤوط:  شعيب 
والنهاية (١٣٤/١١). البداية    (٢)



٢٤٦
ا بــه  عــثــمــان بــن عــفــان وهـــو مــحــصــور فــي بــيــتــه ومــعــه الــســيــف مــتــقــلــدً
يــجــاحــف عــن عــثــمــان، فــخــشــي عــثــمــان عــلــيــه، فــأقــســم عــلــيــه لــيــرجــعــن 

ژ. ــا عــلــيــهــم  وخــوفً إلــى مــنــزلــهــم تــطــيــيــبًــا لــقــلــب عــلــي، 
ا، ويــعــظــمــه ويــجــلــه،  زائــدً ــا  إكــرامً وكــان عــلــي يــكــرم ابــنــه الــحــســن 
إنــي  فــقــال:  أســمــعــك،  حــتــى  تــخــطــب  أال  بــنــي،  يــا  ــا:  يــومً لــه  قــال  وقــد 
يــراه  ال  حــيــث  فــجــلــس  عــلــي  فــذهــب  أراك،  وأنــا  أخــطــب  أن  أســتــحــي 
 فــأد ــا، وعــلــي يــســمــع،  الــحــســن، ثــم قــام الــحــســن فــي الــنــاس خــطــيــبً

 i  h﴿ يقول:  علي  جعل  انصرف  فلما  فصيحة،  بليغة  خطبة 
o﴾ [آل عــمــران:  ٣٤].   n  m  l k  j

إذا  والحسين  للحسن  الركاب  يأخذ  عباسک  ابن  كان  وقد 
يــكــاد  بــالــبــيــت  طــافــا  إذا  وكــانــا  عــلــيــه،  اهللا  نــعــم  مــن  هــذا   ويــر ركــبــا، 
الــنــاس يــحــطــمــونــهــمــا مــمــا يــزدحــمــون عــلــيــهــمــا لــلــســالم عــلــيــهــمــاک 

وأرضــاهــمــا.
مــثــل  عــــن  الـــنـــســـاء  قـــامـــت  مــــا  يــــقــــول: «واهللا  الـــزبـــيـــر  ابــــن  وكـــــان 

الــحــســن بــن عــلــي».
ومـــن أقـــوالـــهگ أنـــه قـــال لــبــنــيــه وبــنــي أخـــيـــه: «تــعــلــمــوا فــإنــكــم 
ا، فــمــن لــم يــحــفــظ مــنــكــم  صــغــار قــوم الــيــوم، وتــكــونــون كــبــارهــم غـــدً

.(١ فــلــيــكــتــب»(
(١)  سير أعالم النبالء (٢٠٣/١١).
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٢٤٧
القيامة،  يوم  قبل  مبعوث  عليا  أن  تزعم  الشيعة  أن  له  قيل  ولما 
مــا  مــبــعــوث  أنـــه  عــلــمــنــا  لـــو  بــالــشــيــعــة،  هـــؤالء  مـــا  واهللا!  كـــذبـــوا  قـــال: 
لمعاوية  الخالفة  عن  تنازل  ولما  ماله،  اقتسمنا  وال  نساءه  زوجنا 
ابــن أبــي ســفــيــان، قــال لــه أصــحــابــه: يــا عــار الــمــؤمــنــيــن، فــقــال: الــعــار 
ال ولــكــن  فــقــال:  مــذل الــمــؤمــنــيــن،  يــا  آخــر:  وقــال لــه  الــنــار،  مــن  خــيــر 

كــرهــت أن أقــتــلــكــم عــلــى الــمــلــك.

لما  الحسن  أن  وجــوه  مــن  «ورويــنــا  الــبــر:  عبد  ابــن  عمر  أبــو  قــال 
ــبــض رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  احــتــضــر قــال لــلــحــســيــن: يــا أخــي! إن أبــاك لــمــا قُ
تشرف  بكر  أبو  احتضر  فلما  عنه،  اهللا  فصرفه  األمر،  لهذا  استشرف 
ـــرفـــت عـــنـــه إلــــى عـــمـــر، فـــلـــمـــا احـــتـــضـــر عـــمـــر، جــعــلــهــا  ـــا لـــهـــا، فـــصُ أيـــضً
ــرفــت عــنــه  شـــور – أبـــي أحــدهــم – فــلــم يــشــك أنــهــا ال تـــعـــدوه، فــصُ
ــتــل عــثــمــان بــويــع، ثــم نـــوزع حــتــى جــرد الــســيــف،  إلــى عــثــمــان، فــلــمــا قُ
وطلبها فما صفا له شيء منها، وإني واهللا ما أر أن يجمع اهللا فينا 
سفهاء  اســتــخــفــك  مــا  أعــرفــن  فــال  والــخــالفــة،  – الــنــبــوة  الــبــيــت  – أهــل 
في  دفــن  أُ أن  عائشة  إلــى  طلبت  كنت  وقــد  فــأخــرجــوك،  الــكــوفــة  أهــل 
 ، حــجــرتــهــا، فــقــالــت: نــعــم، وإنــي ال أدري لــعــل ذلــك كــان مــنــهــا حــيــاءً
فــإذا مــا مــت، فــاطــلــب ذلــك إلــيــهــا، ومــا أظــن الــقــوم إال ســيــمــنــعــونــك، 
وكرامة،  نعم  عائشة:  قالت  مات  فلما  البقيع،  في  فادفني  فعلوا،  فإن 
ا؛  أبدً هناك  يُدفن  ال  واهللا  وكذبت،  كذب  فقال:  مروان،  ذلك  فبلغ 
مــنــعــوا عــثــمــان مــن دفــنــه فــي الــمــقــبــرة، ويــريــدون دفــن حــســن فــي بــيــت 



٢٤٨
ــا  عــائــشــة، فــلــبــس الــحــســيــن ومــن مــعــه الــســالح، واســتــألم مـــروان أيــضً

هريرة»(١). أبو  الفتنة  إطفاء  في  قام  ثم  الحديد،  في 

جــمــيــع  عــــن  ورضــــــي  الـــفـــتـــن،  مــــن  اهللا  الــــذهــــبــــي: «أعـــــاذنـــــا  قـــــال 
فــاهللا  بــيــنــهــم،  تــدخــل  وال  ــفــلــح،  تُ شــيــعــي  يــا  عــنــهــم  فــتــرض  الــصــحــابــة، 
شيء،  كل  وسعت  ورحمته  علمه،  سابق  فيهم  يفعل  عدل،  حكم 

 Ã  Â  Á  À﴿  .(٢ ــبِــي»( ــضَ غَ ــتْ  ــقَ ــبَ سَ ــتِــي  ــمَ حْ رَ الــقــائــل: «إِنَّ  وهــو 
وأن  عـــنـــا،  يــعــفــو  أن  اهللا  فــنــســأل  [األنـــبـــيـــاء:  ٢٣]،   ﴾Å  Ä

يــثــبــتــنــا بــالــقــول الــثــابــت آمــيــن.

وزيـــد، وطــلــحــة، والــقــاســم، وأبــو  فــبــنــو الــحــســن هـــم: الــحــســن، 
وعـــمـــرو،  الـــشـــهـــيـــد،  عــمــهــم  مـــع  بـــكـــربـــالء  ـــتـــلـــوا  فـــقُ اهللا،  وعـــبـــد  بـــكـــر، 
وعـــبـــد الـــرحـــٰمـــن، والـــحـــســـيـــن، ومـــحـــمـــد، ويـــعـــقـــوب، وإســـمـــاعـــيـــل، 
 ــعــقــب مــنــهــم ســو يُ الــســيــد الــحــســن، ولــم  أوالد  فــهــؤالء الــذكــور مــن 
أعــقــبــوا،  أوالد  خــمــســة  فــلــحــســن  وزيــد،  الــحــســن  األولــيــن،  الــرجــلــيــن 
ولـــي  مــــنــــه،  إال  لــــه  عـــقـــب  فــــال  زيــــــد،  بــــن  الـــحـــســـن  وهـــــو  بـــــن  ا ولــــزيــــد 
والـــد الــســت نــفــيــســة، والــقــاســم، وإســمــاعــيــل،  إمـــرة الــمــديــنــة، وهـــو 

.(٣ وعــلــيژ»( وإســحــاق،  وزيــد،  وإبــراهــيــم،  اهللا،  وعبد 
االستيعاب (٣٧٦/١-٣٧٧).   (١)

أبــي  حـــديـــث  مـــن   ٢٧٥١ بـــرقـــم  مــســلــم  وصــحــيــح   ،٣١٩٤ بـــرقـــم  الـــبـــخـــاري  صــحــيــح    (٢)
هريرةگ.

للذهبي (٢٧٩/٣). النبالء  أعالم  سير    (٣)

k€bü@Ôic@Âi@Ô‹«@Âi@Âéz€a@ÒäÓç@Âfl@pb–İn‘flک٢٤٨



٢٤٩
ــا، وســـاق ابــن ســعــد بــســنــده إلــى عــمــيــر  ويــقــال إنــه مــات مــســمــومً
علي  بن  الحسن  على  لي  وصاحب  أنا  «دخلت  قال:  إسحاق  ابن 
ا  مــرارً وإنــي قــد ســقــيــت الــســم  فــقــال: لــقــد لــفــظــت طــائــفــة مــن كــبــدي، 
فأبى  سقاه،  من  فسأله  علي  بن  الحسين  فأتاه  هذا،  مثل  أُسق  فلم 

.(١ أن يــخــبــره»(
قــــال أبــــو نـــعـــيـــم: لـــمـــا اشـــتـــد بـــالـــحـــســـن بــــن عـــلـــي الــــوجــــع جــــزع، 
إال  هو  ما  الجزع؟  هذا  ما  محمد  أبا  يا  له:  فقال  رجل  عليه  فدخل 
وفــاطــمــة،  عــلــي  أبــويــك  عــلــى  تــقــدم  حــتــى  جــســدك  روحــك  أن تــفــارق 
لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص وخـــــديـــــجـــــة، وعـــــلـــــى أعــــمــــامــــك حـــمـــزة  وعـــــلـــــى جـــــديـــــك ا
وإبــراهــيــم،  وجــعــفــر، وعــلــى أخـــوالـــك الــقــاســم والــطــيــب والــمــطــهــر 
وفــى  عــنــه.   فــســر قــال:  وزيــنــب.  كــلــثــوم  وأم  رقــيــة  خــاالتــك  وعــلــى 
أخــي،  يــا  قــال لــه:  وأن الــحــســن  ذلــك الــحــســيــن،  الــقــائــل لــه  أن  روايــة 
من  ا  خلقً  وأر مثله،  فى  أدخل  لم  اهللا  أمر  من  أمر  فى  أدخل  إنى 

اهللا لــم أر مــثــلــه قــط. قــال: فــبــكــى الــحــســيــنک. خــلــق 
ا  أحــدً وقــد اجــتــمــع الــنــاس لــجــنــازتــه، حــتــى مــا كــان الــبــقــيــع يــســع 

مــن الــزحــام.
قــــال ابــــن عـــلـــيـــة عــــن جـــعـــفـــر بــــن مـــحـــمـــد عــــن أبـــيـــه قـــــال: «تـــوفـــي 
كــثــيــر  البــــن  والـــنـــهـــايـــة  والــــبــــدايــــة   ،(٥٣٤/٢-٥٤٣) الـــصـــحـــابـــة  تــمــيــيــز  فــــي  اإلصــــابــــة    (١)

وسير أعالم النبالء (٢٤٥/٣-٢٧٩).  ،(١٨١/١١-٢١٢)



٢٥٠
واحــد. وكــذا قــال غــيــر  الــحــســن وهــو ابــن ســبــع وأربــعــيــن، 

قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: وهــــو أصــــح، والـــمـــشـــهـــور أنــــه مــــات ســنــة 
خــمــســيــن،  ســنــة  مــات  آخــرون:  وقــال  ذكرنا–  – كــمــا  وأربــعــيــن  تــســع 

أو ثــمــان وخــمــســيــن». إحــد وخــمــســيــن  وقــيــل: ســنــة 
والـــمـــســـلـــمـــيـــن  اإلســـــــالم  عــــن  وجـــــــزاه  الـــحـــســـن  عــــن  اهللا  رضـــــي 
والــصــديــقــيــن  الــنــبــيــيــن  مــع  كــرامــتــه  دار  فــي  بــه  وجــمــعــنــا  الــجــزاء،  خــيــر 

ــا. وحــســن أولــئــك رفــيــقً والــشــهــداء 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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٢٥١



ملسو هيلع هللا ىلص

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..

فــهــذه ســيــرة ســيــدة نــســاء الــعــالــمــيــن، فــاطــمــة الــزهــراء بــنــت إمــام 
هاشم،  بن  عبدالمطلب  بن  اهللا  عبد  بن  محمد  اهللا  رسول  المتقين 
ورضـــي  وســـلـــم  وآلـــــه  أبـــيـــهـــا  عـــلـــى  اهللا  صـــلـــى  الـــهـــاشـــمـــيـــة،  الـــقـــرشـــيـــة 
وهــي أم الــحــســنــيــن،  ــلــقــب الــزهــراء،  وتُ ــكــنــى أم أبــيــهــا،  عــنــهــا، كــانــت تُ
فاطمة  كانت  واحد:  غير  لي  قال  جريج:  ابن  عن  عبدالرزاق  قال 
أصــغــر بــنــات الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، وأحــبــهــن إلــيــه، قــال ابــن عــبــدالــبــر: اخــتــلــفــوا 
زيــنــب،  أكــبــرهــن  أن  الــيــقــيــن  إلــيــه  يــســكــن  والـــذي  أصــغــر،  أيــتــهــن  فــي 
مــولــدهــا،  ســـن  فـــي  واخــتــلــفــوا  فــاطــمــة،  ثـــم  كــلــثــوم،  أم  ثـــم  رقـــيـــة،  ثـــم 
خمس  ابن  والنبيملسو هيلع هللا ىلص  تُبنى،  والكعبة  فاطمة  ولدت  العباس:  قال 
مولدها  كان  بعضهم:  وقال  المدائني،  جزم  وبهذا  سنة،  وثالثين 
بــنــحــو  عــائــشــة  مــن  أســن  وهــي  أكــثــر،  أو  ســنــة  نــحــو  بــقــلــيــل  الــبــعــثــة  قــبــل 

إال مــن فــاطــمــة. اهللاملسو هيلع هللا ىلص  وانــقــطــع نــســل رســول  خــمــس ســنــيــن، 





٢٥٢
الثانية  السنة  في  طالبگ  أبي  بن  علي  عمها  ابن  وتزوجها 
عــشــرة  ثــمــانــي  يــومــئــذ  ولــهــا  قــبــلــه،  أو  الــقــعــدة  ذي  فــي  بــدر  غــزوة  بــعــد 
حــــد، فـــولـــدت لــه  ســـنـــة، وقـــال ابـــن عــبــدالــبــر: دخـــل بــهــا بــعــد وقـــعـــة أُ

وزيــنــب. الــحــســن والــحــســيــن ومــحــســنًــا وأم كــلــثــوم 
ويــســيــر إلــيــهــا، ومــنــاقــبــهــا  وقـــد كـــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــحــبــهــا ويــكــرمــهــا 
وكــان  هللا،  شــاكــرة  قــانــعــة  حــيــيــة  خــيــرة  ديــنــة  صــابــرة  وكــانــت  غـــزيـــرة. 
ومــســلــم  الــبــخــاري   رو مــنــه،  بــضــعــة  وهــي  لــهــا،  يــغــضــب  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
عليا  إن  قال:  مخرمةگ  بن  المسور  حديث  من  صحيحيهما  في 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول 
نــاكــح  عــلــي  وهـــذا  لــبــنــاتــك،  تــغــضــب  ال  أنـــك  قــومــك  يــزعــم  فــقــالــت: 
يــقــول:  تــشــهــد  حــيــن  فــســمــعــتــه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  فــقــام  جــهــل،  أبـــي  ابــنــة 
إِنَّ  ــنِــي، وَ قَ ــدَ صَ ــنِــي وَ ثَ ــدَّ ــحَ فَ  ، بِــيــعِ الــرَّ ــنَ  بْ ــاصِ  الــعَ ــا  بَ ــتُ أَ ــحْ ــكَ نْ ــدُ أَ ــعْ بَ ــا  مَّ «أَ
ــي  نِّ إِ روايــة: «وَ وفــي   .(١ ــا»( هَ ــوءَ ــسُ يَ نْ  هُ أَ ــرَ كْ ــي أَ نِّ إِ ــنِّــي وَ ــةٌ مِ ــعَ ــضْ بَ ــةَ  ــاطِــمَ فَ
بِــنْــتُ  ــعُ  ــمِ ــتَ ــجْ تَ الَ  ــهِ  الــلَّ وَ ــكِــنْ  لَ وَ ــا،  امً ــرَ حَ ــلُّ  حِ أُ الَ  وَ الً  ــالَ حَ مُ  ـــرِّ حَ أُ ــتُ  ــسْ لَ
عــلــي  فترك   ،(٢ ا»( بَدً أَ ا  دً احِ وَ ا  انً كَ مَ هِ  اللَّ وِّ  دُ عَ بِنْتُ  وَ ملسو هيلع هللا ىلص  هِ اللَّ ولِ  سُ رَ
تــوفــيــت  فــلــمــا   ،تـــســـر وال  عــلــيــهــا  تــــزوج  فـــمـــا  لـــهـــا،  رعـــايـــة  الــخــطــبــة 

تــزوج وتــســرژ. 
نــجــيــح  أبــــي  ابــــن  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  اإلمــــــام   رو

.٢٤٤٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٣٧٢٩ برقم  البخاري  صحيح    (١)
.٢٤٤٩ برقم  مسلم  صحيح    (٢)
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٢٥٣
ــى  لَ إِ ــبَ  ــطُ خْ أَ نْ  أَ تُ  دْ رَ أَ يــقــول:  عــلــيــاگ  ســمــع  رجــل  عــن  أبــيــه  عــن 
تُ  ــرْ كَ ذَ ــمَّ  ثُ ؟  ــيْــفَ ــكَ فَ ءٍ  ــيْ شَ ــنْ  مِ لِــي  ــا  مَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــنَــتَــهُ بْ ا اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ولِ  سُ رَ
 : لْتُ قُ ؟»  ءٍ يْ شَ نْ  مِ لَكَ  لْ  «هَ  : الَ قَ فَ  ، يْهِ لَ إِ ا  بْتُهَ طَ فَخَ  ، هُ تَ ائِدَ عَ وَ تَهُ  لَ صِ
ا؟»  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ مَ  وْ يَ طَيْتُكَ  عْ أَ الَّتِي   (١ ) يَّةُ طَمِ الْحُ كَ  عُ رْ دِ نَ  يْ أَ «فَ  : الَ قَ  ، الَ

.(٢ ) ــاهُ يَّ إِ ــا  ــيْــتُــهَ ــطَ عْ ــأَ فَ  : ــالَ ــا»، قَ ِــيــهَ ــطِــن عْ ــأَ : «فَ ــالَ ي. قَ ــنْــدِ ــيَ عِ : هِ ــالَ قَ
أن  بريدةگ  حديث  من  الكبير  معجمه  في  الطبراني   ورو
«الَ  العرس:  ليلة  النبيملسو هيلع هللا ىلص  له  قال  فاطمةڤ  خطب  لما  علياگ 
ــأَ  ضَّ ــوَ ــتَ فَ  ، ــاءٍ بِــمَ الــلــهِملسو هيلع هللا ىلص  ــولُ  سُ رَ ــا  عَ ــدَ فَ  ، ــانِــي»  ــقَ ــلْ تَ ــتَّــى  حَ ــا  ــئً ــيْ شَ ثْ  ــدِ ــحْ تُ
ــا  ــمَ كْ لَــهُ ــارِ بَ ــا، وَ ــمَ فِــيــهِ كْ  ــارِ بَ ــمَّ  : «الــلــهُ ــالَ ــقَ فَ  ، ــلِــيٍّ ــلَــى عَ ــهُ عَ غَ ــرَ فْ ــمَّ أَ ــنْــهُ ثُ مِ

.(٣ ــا»( ــمَ بِــنَــائِــهِ فِــي 
وسمته،  هديه  في  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  برسول  الناس  أشبه  فاطمة  وكانت 
عـــائـــشـــةڤ  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أم  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  داود  أبــــو   فـــــرو
ـــالَ  قَ وَ ال -  دَ وَ ــا  يً ــدْ هَ وَ ــا  ــتً ــمْ سَ ــبَــهَ  شْ أَ ـــانَ  كَ ا  ـــدً حَ أَ ـــتُ  يْ أَ رَ ــا  مَ قــالــت:  أنــهــا 
 ، يَ ــدْ ــهَ الْ وَ  ، ــتَ ــمْ ــنُ الــسَّ ــسَ ــحَ ــرِ الْ كُ ــذْ يَ ــمْ  لَ وَ ــا،  مً ــالَ كَ وَ ــا،  يــثً ــدِ حَ  : ــنُ ــسَ ــحَ الْ
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــتْ  ــلَ خَ دَ ا  ذَ إِ ــتْ  ــانَ كَ ڤ،  ــةَ ــاطِــمَ فَ ــنْ  مِ ــهِملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ولِ  سُ - بِرَ لَّ  الــدَّ وَ
ــــانَ  كَ وَ  ، ـــهِ ـــلِـــسِ ـــجْ فِـــي مَ ـــا  ـــهَ ـــسَ ـــلَ جْ أَ وَ ـــا،  ـــهَ ـــلَ ـــبَّ قَ وَ ـــا،  هَ ـــدِ ـــيَ ـــذَ بِ خَ ـــأَ فَ ـــا  ـــهَ ـــيْ لَ إِ ــــامَ  قَ
(١)  الــحــطــمــيــة: قـــال ابـــن األثـــيـــر فـــي الــنــهــايــة (٤٠٣/١): هـــي الــتــي تــحــطــم الــســيــوف أي 
يقال  القيس  عبد  مــن  بطن  إلــى  منسوبة  هــي  وقــيــل:  الثقيلة،  العريضة  قيل:  تكسرها، 

األقوال. أشبه  وهذا  الدروع،  يعملون  كانوا  محارب،  بن  حطمة  لهم 
لغيره. حسن  محققوه:  وقال   ،٦٠٠٣ برقم   (٤١/٢)  (٢)

(٣)  (٢٠/٢) برقم ١١٥٣، وصححه الشيخ األلباني۴  في آداب الزفاف ص١٧٤.



٢٥٤
فِــي  ــهُ  ــتْ ــسَ ــلَ جْ أَ وَ  ، ــهُ ــتْ ــلَ ــبَّ ــقَ فَ هِ  ــدِ ــيَ بِ تْ  ــذَ خَ ــأَ فَ  ، ــهِ ــيْ لَ إِ ــتْ  ــامَ قَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ـــلَ  خَ دَ ا  ذَ إِ

.(١ ــا( ــهَ ــلِــسِ ــجْ مَ
قـــالـــت:  عـــائـــشـــةڤ  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
 ، دَ ـــــوَ سْ ـــرٍ أَ ـــعْ ـــنْ شَ ٢)، مِ ) ــــلٌ حَّ ــــرَ طٌ مُ ــــرْ ـــهِ مِ ـــيْ ـــلَ عَ وَ ةً  ا ـــــدَ ملسو هيلع هللا ىلص غَ لـــنَّـــبِـــيُّ جَ ا ــــرَ خَ
ــمَّ  ، ثُ ــهُ ــعَ ــلَ مَ خَ ــدَ فَ ــيْــنُ  ــسَ ــحُ ــاءَ الْ جَ ــمَّ  ، ثُ ــهُ ــلَ خَ دْ ــأَ فَ ــلِــيٍّ  ــنُ عَ ــنُ بْ ــسَ ــحَ ــاءَ الْ ــجَ فَ

      W  ﴿» : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ ــلَ خَ دْ ــأَ فَ ــلِــيٌّ  عَ ــاءَ  جَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــهَ ــلَ خَ دْ ــأَ فَ ــةُ  ــاطِــمَ فَ تْ  ــاءَ جَ
  a   `    _   ^   ]      \   [     Z   Y   X
هــذه  نــزلــت  ولــمــا  لــمــســلــم:  روايــــة  وفـــي   .(٣ )«[  ٣٣ ﴾ [األحـــــزاب: 
عــلــيــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  دعـــا   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ اآليـــة: 

.(٤ هــلِــي»( ءِ أَ الَ ــؤُ ــمَّ هَ ــهُ وحــســيــنًــا، فــقــال: «الــلَّ وحــســنًــا  وفــاطــمــة 
قـــال شــيــخ اإلســــالم ابـــن تــيــمــيــة۴: «ولـــمـــا بــيــن ســبــحــانــه أنــه 
دعـــا  ا،  تـــطـــهـــيـــرً ويـــطـــهـــرهـــم  بــيــتــه  أهــــل  عـــن  الـــرجـــس  يـــذهـــب  أن  يـــريـــد 
ــا بـــه وهـــم عــلــي  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص ألقــــرب أهـــل بــيــتــه وأعــظــمــهــم اخــتــصــاصً
قــضــى  أن  بــيــن  لــهــم  اهللا  جــمــع  الــجــنــة،  أهـــل  شــبــاب  وســيــدا  وفــاطــمــة 
أن قــضــى لــهــم بــكــمــال دعــاء الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، فــكــان  وبــيــن  لــهــم بــالــتــطــهــيــر، 
داود  أبـــــي  ســـنـــن  صـــحـــيـــح  فــــي  األلــــبــــانــــي۴   الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،٥٢١٧ بــــرقــــم    (١)

 . ٤٣٤٧ برقم  
المرط  أمــا  اإلبــل،  رحــال  صــور  عليه  المنقوش  الموشى  هو  المرحل:  الــنــووي:  قــال    (٢)

مسلم (٥٦٦/١٥). صحيح  شرح  مروط.  جمعه  كساء  وهو  الميم  فبكسر 
.٢٤٢٤ (٣)  برقم 
.٢٤٠٤ (٤)  برقم 
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٢٥٥
نــعــمــة  الــرجــس عــنــهــم وتــطــهــيــرهــم  إذهــاب  أن  عــلــى  دلــنــا  مــا  ذلــك  فــي 
بمجرد  يبلغوها  لم  وفضل  اهللا  من  ورحمة  عليهم  يسبغها  اهللا  من 

.(١ حــولــهــم وقــوتــهــم»(
أن  عــــلــــيگ:  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  اإلمـــــــام   رو
مــن  ووســادة  بــخــمــيــلــة  مــعــه  بــعــث  فــاطــمــة  زوجــه  لــمــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  
لــفــاطــمــة  عــلــي  فــقــال  وجــرتــيــن،  وســقــاء  ورحــيــيــن  لــيــف،  حــشــوهــا  أدمٍ 
وقد  قال:  صدري،  اشتكيت  قد  حتى  سنوت  لقد  واهللا  يوم:  ذات 
واهللا  وأنــــا  فـــقـــالـــت:  فــاســتــخــدمــيــه،  فـــاذهـــبـــي   ، بـــســـبـــيٍ أبــــاك  اهللا  جـــاء 
يــــداي، فـــأتـــت الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فـــقـــال: مـــا جــاء  قـــد طــحــنــت حــتــى مــجــلــت 
تــســألــه  أن  واســتــحــيــت  عــلــيــك،  ألســلــم  جــئــت  قــالــت:  ــنــيــة؟  بُ أي  بــك 
فــأتــيــنــاه  أســألــه،  أن  اســتــحــيــيــت  قــالــت:  فــعــلــت؟  مــا  فــقــال:  ورجــعــت، 
اشتكيت  حتى  سنوت  لقد  واهللا  اهللا،  رسول  يا  علي:  فقال  ا،  جميعً
يـــــداي، وقـــد  صـــــدري، وقـــالـــت فـــاطـــمـــة: قـــد طــحــنــت حـــتـــى مــجــلــت 
ـــهِ  لـــلَّ ا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «وَ رســـول  فــقــال  فــأخــدمــنــا،  وســعــة  بــســبــي  اهللا  جـــاءك 
ـــقُ  ـــفِ نْ أُ ـــا  مَ ــــدُ  جِ أَ الَ  ــمْ  ــهُ ــطُــونُ بُ   ـــوَ ـــطْ تَ ــةِ  ــفَّ الــصُّ ــــلَ  هْ أَ عُ  دَ أَ وَ ــا  ــمَ ــيــكُ ــطِ عْ أُ الَ 
». فــرجــعــا، فــأتــاهــمــا  ــمْ ــهُ ــانَ ــمَ ثْ ــمْ أَ ــيْــهِ ــلَ ــقُ عَ ــفِ نْ أُ ــمْ وَ ــهُ بِــيــعُ لَــكِــنِّــي أَ ، وَ ــمْ ــيْــهِ ــلَ عَ
تكشفت  رؤوسهما  غطت  إذا  قطيفتهما،  في  دخال  وقد  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
فقال:  فثارا،  رؤوسهما،  تكشفت  أقدامهما  غطيا  وإذا  أقدامهما، 
ــانِــي؟»  ــمَ ــتُ لْ ــأَ سَ ــا  ــمَّ مِ ــرٍ  ــيْ بِــخَ ــا  ــمَ كُ ــبِــرُ خْ أُ الَ  قــال: «أَ ثــم  ــا»،  ــمَ ــانِــكُ ــكَ مَ ــى  ــلَ «عَ

المسائل (٧٥/٣-٧٦). جامع    (١)



٢٥٦
 : ــالَ ــقَ فَ م،  ــالَ الــسَّ ــيْــهِ  ــلَ يــلُ عَ ــبْــرِ ــنَّ جِ ِــيــهِ ــن ــمَ ــلَّ ــاتٌ عَ ــلِــمَ : «كَ ــالَ ــقَ فَ ــى،  ــلَ : بَ ــاالَ قَ
انِ  ـــرَ ـــبِّ ـــكَ تُ ا، وَ ـــرً ـــشْ انِ عَ ـــدَ ـــمَ ـــحْ تَ ا، وَ ـــرً ـــشْ ةٍ عَ ــــالَ صَ ـــلِّ  كُ ــــرِ  بُ فِـــي دُ ـــانِ  ـــحَ ـــبِّ ـــسَ تُ
ا  دَ مَ احْ وَ  ، ثِينَ ثَالَ وَ ا  ثً ثَالَ ا  بِّحَ فَسَ  - ا  مَ كُ اشِ فِرَ إِلَى  ا  تُمَ يْ وَ أَ ا  إِذَ وَ ا،  رً شْ عَ
». قـــال: فـــواهللا مـــا تــركــتــهــن  ـــيـــنَ ثِ ـــالَ ثَ ـــا وَ ـــعً بَ رْ ا أَ ـــرَ ـــبِّ كَ ، وَ ثِـــيـــنَ ـــالَ ثَ ـــا وَ ثً ـــالَ ثَ
وال  الــــكــــواء:  ابــــن  لـــه  فـــقـــال  قــــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـــــول  عــلــمــنــيــهــن  مـــنـــذ 
لــيــلــة  وال  نــعــم،  الـــعـــراق،  أهـــل  يـــا  اهللا  قــاتــلــكــم  فـــقـــال:  صــفــيــن؟  لــيــلــة 

 .(١ صــفــيــن  (
ورو اإلمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباسک قال: 
ــا  مَ ونَ  رُ ـــدْ قــال: «تَ خــطــوط،  أربــعــة  األرض  فــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  خــط 
ــلُ  ــضَ فْ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «أَ رســول  فــقــال  أعــلــم،  اهللا ورســولــه  ا؟» فــقــالــوا:  ــذَ هَ
 ، ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــتُ  ــنْ بِ ــةُ  ــمَ ــاطِ فَ وَ  ، ــدٍ  ــلِ يْ ــوَ خُ ــتُ  ــنْ بِ ــةُ  يــجَ ــدِ خَ  : ــةِ ــنَّ ــجَ الْ ـــلِ  هْ أَ ــاءِ  نِــسَ

.(٢ )« انَ ــرَ ــمْ ــنَــتُ عِ بْ ــمُ  يَ ــرْ مَ ، وَ ــمٍ احِ ــزَ بِــنْــتُ مُ ــيَــةُ  آسِ وَ
ء  لــنــســا ا مــن  كــغــيــرهــا  زوجــهــا  بــيــت  فــي  تــخــدم  طــمــة  فــا نــت  وكــا
 : ـــهِ ضِ ـــرَ مَ فِـــي  ـــا  ـــهَ لَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيُ لـــنَّ ا لَ  ـــا قَ و لـــك،  ذ فـــي  لـــتـــعـــب  ا يـــصـــيـــبـــهـــا  و
لُ  وَّ أَ ــا  ــهَ نَّ أَ ـــا  هَ ـــبَـــرَ خْ أَ وَ  . ــتْ ــبَــكَ فَ  ،« ا ـــذَ هَ ـــي  ضِ ـــرَ مَ فِـــي  ضٌ  ـــبُـــوْ ـــقْ مَ ـــي  نِّ «إِ
 ، ـــتْ ـــكَ ـــحِ ـــضَ فَ  . ــــةِ مَّ ألُ ا هِ  ــــذِ هَ ءِ  ـــا ـــسَ نِ ةُ  ـــدَ ـــيِّ سَ ـــا  ـــهَ نَّ أَ وَ  ، بِــــهِ ـــا  قً ـــوْ ـــحُ لُ ـــهِ  ـــلِ هْ أَ

. لِــكَ ذَ ــتْ  ــمَ ــتَ كَ وَ
حسن. إسناده  محققوه:  وقال   ،٨٣٨ برقم   (٢٠٢/٢-٢٠٣)  (١)

رجــال  ثــقــات  رجــالــه  صــحــيــح،  إســنــاده  مــحــقــقــوه:  وقـــال   ،٢٦٦٨ بــرقــم   (٤٠٠٩/٤)  (٢)
الصحيح.
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٢٥٧
لـــت:  قـــا ئـــشـــةڤ  عـــا حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
فــاطــمــة  فــجــاءت  ة،  امرأ مــنــهــن  يــغــادر  فــلــم  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا نــســاء  اجــتــمــع 
ــــا  ــــبً حَ ــــرْ «مَ فــــقــــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســــــول  مـــشـــيـــة  مـــشـــيـــتـــهـــا  كـــــأن  تـــمـــشـــي 
ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ ــرَّ  سَ أَ ــهُ  نَّ إِ ــمَّ  ثُ  ، لِــهِ ــا ــمَ شِ ــنْ  عَ وْ  أَ ــيــنِــهِ  ــمِ يَ ــنْ  عَ ــا  ــهَ ــسَ ــلَ جْ ــأَ فَ ــتِــي»  ــنَ بْ ــا بِ
فــقــلــت  ـــا،  ـــضً يْ أَ ــتْ  ــكَ ــحِ ــضَ فَ ـــا  هَ رَّ ـــا سَ ـــهُ  نَّ إِ ـــمَّ  ثُ  ، ـــةُ ـــاطِـــمَ فَ ـــتْ  ـــبَـــكَ فَ يـــثًـــا  ـــدِ حَ
اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســول  ســر  ألفــشــي  كــنــت  مــا  فــقــالــت:  يــبــكــيــك؟  مــا   : لــهــا
لـــهـــا  فـــقـــلـــت  حـــــزن،  مــــن  قـــــرب  أ ــــا  فــــرحً لـــيـــوم  كـــا يـــــت  رأ مــــا  فـــقـــلـــت: 
تــبــكــيــن؟  ثــم  دونــنــا  بــحــديــثــه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  أخــصــك  بــكــت:  حــيــن 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  سر  ألفشي  كنت  ما  فقالت:  قال،  عما  لتها  وسأ
يــلَ  ــرِ ــبْ جِ نَّ  «أَ حــدثــنــي:  كــان  نــه  إ فــقــالــت:  لــتــهــا،  ســأ ــبــض  قُ ذا  إ حــتــى 
مِ  ــا ــعَ لْ ا فِــي  ــهِ  بِ ــهُ  ضَ ــارَ عَ ــهُ  نَّ إِ وَ  ، ةً ــرَّ مَ مٍ  ــا عَ ــلَّ  كُ نِ  آ ــرْ ــقُ لْ ــا بِ ــهُ  ضُ ــارِ ــعَ يُ نَ  ــا كَ
ــا  ــوقً لُــحُ ــلِــي  هْ أَ لُ  وَّ أَ نَّكِ  إِ وَ لِي،  جَ أَ ــرَ  ــضَ حَ دْ  قَ الَّ  إِ نِي  ا رَ أُ الَ  وَ  ، ــيْــنِ تَ ــرَّ مَ
نِـــي،  رَّ ـــا سَ ــــهُ  نَّ إِ ـــمَّ  ثُ  ، لِـــكَ لِـــذَ ـــيْـــتُ  ـــكَ ـــبَ فَ  ،« ــــكِ لَ ـــا  نَ أَ ـــفُ  ـــلَ لـــسَّ ا ـــمَ  نِـــعْ وَ بِـــي، 
ةَ  ــدَ ــيِّ سَ وْ  أَ  ، ــنِــيــنَ مِ ــؤْ ــمُ لْ ا ءِ  ــا نِــسَ ةَ  ــدَ ــيِّ سَ ــونِــي  ــكُ تَ نْ  أَ ــنَ  ــيْ ضَ ــرْ تَ الَ  : «أَ لَ ــا ــقَ فَ
لـــتـــرمـــذي  ا ســـنـــن  وفـــي   .(١ ) لِــــكَ لِــــذَ ـــتُ  ـــكْ ـــحِ ـــضَ فَ  « ـــــة؟ِ مَّ ُ ألْ ا هِ  ــــذِ هَ ءِ  ـــا نِـــسَ
ـــمْ  لَ ـــكٌ  ـــلَ مَ ا  ـــذَ هَ نَّ  «إِ قـــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  حــذيــفــةگ  حـــديـــث  مـــن 
 ، ــيَّ ــلَ عَ ــمَ  ــلِّ ــسَ يُ نْ  أَ ــهُ  بَّ رَ نَ  ذَ ــأْ ــتَ سْ ا  ، ــةِ ــلَ ــيْ لــلَّ ا هِ  ــذِ هَ ــلَ  ــبْ قَ ــطُّ  قَ ضَ  رْ َ ألْ ا لْ  ــزِ ــنْ يَ
ـــنَ  ـــسَ ـــحَ لْ ا نَّ  أَ وَ  ، ـــةِ ـــنَّ ـــجَ لْ ا ــــلِ  هْ أَ ءِ  ـــا ــسَ نـِ ةُ  ــــدَ ــــيِّ سَ ـــةَ  ـــمَ ـــاطِ فَ نَّ  ـــأَ بـِ نِـــي  ـــرَ ـــشِّ ـــبَ يُ وَ

.٢٤٥٠ (١)  برقم 



٢٥٨
.(١ ) « ــةِ ــنَّ ــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــابِ  ــبَ شَ ا  ــدَ ــيِّ سَ ــنَ  ــيْ ــسَ ــحُ لْ ا وَ

 ، هُ تَا بَ أَ ا  يَ وقال:  وبــكــتــه،  عــلــيــه  حــزنــت  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا تــوفــي  ولــمــا 
هْ  ــا ــتَ بَ أَ ــا  يَ  ، هْ ا وَ أْ مَ سِ  وْ دَ ــرْ لــفِ ا ــةُ  ــنَّ جَ ــنْ  مَ  ، هْ ــا ــتَ بَ أَ ــا  يَ  ، هُ ــا عَ دَ بــا  رَ ــابَ  جَ أَ
 : مُ ـــالَ لـــسَّ ا ـــا  ـــيْـــهَ ـــلَ عَ ـــةُ  طِـــمَ ـــا فَ ـــتْ  لَ ـــا قَ  ، فِـــنَ دُ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  . هْ ـــا ـــنْـــعَ نَ يـــلَ  ـــرِ ـــبْ جِ ـــى  لَ إِ
للَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ا ولِ  سُ رَ ـــى  ـــلَ عَ ـــثُـــوا  ـــحْ تَ نْ  أَ ـــمْ  ـــكُ ـــسُ ـــفُ نْ أَ ــــتْ  بَ ــــا طَ أَ  ! ـــــسُ نَ أَ ــــا  يَ

.(٢ ) بَ ا ــرَ لــتُّ ا
ولــمــا تــوفــي أبـــوهـــا تــعــلــقــت آمــالــهــا لــمــيــراث والـــدهـــا، وجـــاءت 
تــطــلــب ذلــــك مـــن أبــــي بـــكـــر الـــصـــديـــقگ، فــحــدثــهــا أنــــه ســـمـــع مــن 
فــوجــدت عــلــيــه،   .(٣ )« ــةٌ قَ ــدَ صَ ــنَــا  كْ ــرَ تَ ــا  ، مَ ثُ ــورَ نُ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــقــول: «الَ 

.(٤ ثــم تــعــلــلــت(

فاستأذن،  بكر  أبو  أتى  فاطمة  مرضت  لما  الشعبي۴:  قال 
أتحب  فقالت:  عليك،  يستأذن  بكر  أبو  هذا  فاطمة!  يا  علي:  فقال 
فلم  السنةڤ،  عملت  الذهبي۴:  قال  نعم،  قال:  له،  آذن  أن 
عــلــيــهــا  فـــدخـــل  لـــه  فـــأذنـــت  قــــال:  بـــأمـــره،  إال  زوجـــهـــا  بــيــت  فـــي  تــــأذن 
والــعــشــيــرة  واألهل  والــمــال  الدار  تــركــت  مــا  واهللا  وقال:  يــتــرضــاهــا، 
الترمذي (٢٢٥/٣- سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٣٧٨١ برقم   (١)

.(٢٩٧٥ ٢٢٦ برقم 
أنسگ. حديث  من   ٤٤٦٢ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

١٧٥٩ من حديث عائشةڤ. ٣٧١٢، وصحيح مسلم برقم  (٣)  صحيح البخاري برقم 
تشاغلت. أي    (٤)
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٢٥٩
ثــم  قال:  البيت،  أهل  ومرضاتكم  ورسوله،  اهللا  مرضاة  ابتغاء  إال 

.(١ تــرضــاهــا حــتــى رضــيــت(
قــالــت عــائــشــةڤ: «عــاشــت فــاطــمــة بــعــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ســتــة أشــهــر، 

.(٢ )« ودفــنــت لــيــالً
وصلى  قال:  عندنا،  األقاويل  أثبت  «هذا  الواقدي۴:  قال 
ســعــيــد  قال  والفضل،  وعلي  هو  حفرتها  في  ونزل  العباس،  عــلــيــهــا 
سنة  رمضان  شهر  من  خلون  لثالث  الثالثاء  ليلة  ماتت  عفير:  ابن 
ا  أربعً وقيل  الذهبي:  قال  وعشرين،  سبع  بنت  وهي  عشرة   إحد

.(٣ األصــح»( ــا وعــشــريــن، وهــو  أو خــمــسً
كــان  وإن  وهــو  حــجــر۴:  ابــن  قــال   .(٢٧/٨ الــطــبــقــات ( فــي  ســعــد  ابــن  أخــرجــه    (١)
يــــزول اإلشـــكـــال فـــي جــــواز تــمــادي  مـــرســـالً فـــإســـنـــاده إلـــى الــشــعــبــي صــحــيــح، وبـــه 
فـــاطـــمـــةڤ عـــلـــى هـــجـــر أبــــي بـــكـــر، وقــــد قــــال بـــعـــض األئـــمـــة إنـــمـــا كـــانـــت هــجــرتــهــا 
شــرطــه  ألن  الــمــحــرم  الــهــجــران  من  ذلك  ولــيــس  به،  واالجتماع  لــقــائــه  عن  ــا  انــقــبــاضً
أبي  عند  من  غضبى  خرجت  لما  فاطمةڤ  وكأن  وهذا،  هذا  فيعرض  يلتقيا  أن 
بــكــر تــمــادت فــي اشــتــغــالــهــا بــحــزنــهــا ثــم بــمــرضــهــا، وأمــا ســبــب غــضــبــهــا مــع احــتــجــاج 
تمسك  ما  خالف  على  الحديث  تأويل  فالعتقادها  المذكور  بالحديث  بكر  أبي 
أن  ورأت  نـــورث  ال  قــولــه:  فــي  الــعــمــوم  تــخــصــيــص  اعــتــقــدت  وكــأنــهــا  بــكــر،  أبــو  بــه 
بــكــر  أبـــو  وتـــمـــســـك  عـــنـــه،  تــــورث  أن  يــمــتــنــع  ال  وعـــقـــار  أرض  مـــن  خــلــفــه  مـــا  مـــنـــافـــع 
واخــتــلــفــا فـــي أمـــر مــحــتــمــل لــلــتــأويــل، فــلــمــا صــمــم عــلــى ذلـــك انــقــطــعــت  بــالــعــمــوم، 
وأخــلــق  االســتــشــكــال،  أزال  الــشــعــبــي  حــديــث  ثــبــت  فـــإن  لــذلــك،  بــه  االجــتــمــاع  عــن 
فــتــح  الـــســـالم.  عــلــيــهــا  وديــنــهــا  عــقــلــهــا  وفـــور  مــن  عــلــم  لــمــا  كــذلــك  يــكــون  أن  بــاألمــر 

.(٢٠٢/٦ الباري (
.١٧٥٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٤٢٤٠ برقم  البخاري  صحيح    (٢)

(٣)  سير أعالم النبالء (١١٨/٢-١٣٤).



٢٦٠
خير  والمسلمين  اإلسالم  عن  وجزاها  فاطمة،  عن  اهللا  رضي 

الــجــزاء
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
بـــن  شــــــــداد  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو فــــقــــد 
ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــولَ ــقُ تَ نْ  أَ ــارِ  ــفَ ــتِــغْ االسْ ــدُ  ــيِّ قــال: «سَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أوسگ 
كَ  ــدِ ــهْ عَ ــى  ــلَ عَ ـــا  نَ أَ وَ  ، كَ ــبْــدُ عَ ـــا  نَ أَ وَ ــنِــي  ــتَ ــقْ ــلَ خَ  ، ـــتَ نْ أَ إِالَّ  ـــهَ  لَ إِ الَ  ـــي  بِّ رَ ـــتَ  نْ أَ
بُوءُ لَكَ  أَ  ، ـــتُ ـــعْ ـــنَ صَ ـــا  مَ ـــرِّ  شَ نْ  بِكَ مِ ـــــوذُ  عُ أَ  ، ـــتُ ـــعْ ـــطَ ـــتَ اسْ ـــا  مَ كَ  ــــــدِ عْ وَ وَ
ــوبَ  نُ الــذُّ ــرُ  ــفِ ــغْ يَ الَ  ــهُ  نَّ إِ لِــي،  ــرْ  ــفِ ــاغْ فَ ــبِــي  نْ بِــذَ ــكَ  لَ ـــوءُ  بُ أَ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــتِــكَ  ــمَ بِــنِــعْ
بْلَ  قَ هِ  مِ وْ يَ نْ  مِ اتَ  مَ فَ ا،  بِهَ وقِنًا  مُ ارِ  النَّهَ نَ  مِ ا  الَهَ قَ نْ  مَ : «وَ الَ قَ  .« نْتَ أَ إِالَّ 
ا،  بِهَ وقِنٌ  مُ ــوَ  هُ وَ يْلِ  اللَّ ــنَ  مِ ا  الَهَ قَ ــنْ  مَ وَ  ، نَّةِ الجَ ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ وَ  هُ فَ  ، يَ سِ مْ يُ نْ  أَ
». (١)  هذا الحديث شرحه ابن  نَّةِ لِ الجَ نْ أَهْ وَ مِ هُ ، فَ بِحَ نْ يُصْ بْلَ أَ اتَ قَ مَ فَ
السالم:   عليه  قوله  في  فقال:  رسائله،  من  مجموعة  ضمن  تيمية۴ 
.« نْتَ أَ إِالَّ  لَــهَ  إِ الَ  بِّــي  رَ ــتَ  نْ أَ ــمَّ  ــهُ : الــلَّ بْدُ ــولَ العَ ــقُ يَ نْ  أَ ــارِ  ــفَ ــتِــغْ االسْ ــيِّــدُ  «سَ

قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحق ألجلها 
.٦٣٠٦ (١)  برقم 





٢٦٢
اهللا،  بربوبية  العبدِ  باعترافِ  ه  رَ صدَّ فإنه  االستغفار،  سيد  يكون  أن 
اعترافَه  ذكر  ثمَّ   .« نْتَ أَ إِالَّ  لَهَ  إِ «الَ  بقوله:  اإللهية  بتوحيد  ثنَّاها  ثم 
ه ولم يكن شيئًا، فهو حقيقٌ بأن يتولَّى  ه وأوجدَ اهللا هو الذي خلقَ بأن 
بخلقه. إليه  اإلحسانَ  ابتدأ  كما  ذنوبه،  بمغفرةِ  إليه  اإلحسان  تمامَ 
خلقَ  تعالى  اهللا  فإنّ  بالعبودية،  له  اعترفَ   ،« كَ بْدُ عَ ا  نَ أَ «وَ قال:  ثمَّ 
ــهُ  الــلَّ اآلثـــار: «يــقــول  بــعــض  فــي  جــاء  كــمــا  ولــعــبــادتِــه،  لــنــفــســه  آدم  ابــنَ 
ألجـــلِـــك،  شـــيء  كـــل  وخـــلـــقـــتُ  لــنــفــســي،  ــقــتــك  خــلَ آدم!  بــــنَ  ا تـــعـــالـــى: 
لـــــه». خـــلـــقـــتـــك  عــــمــــا  لـــــك  ــــه  ــــلــــقــــتُ خَ بــــمــــا  تـــشـــتـــغـــلْ  ال  عـــلـــيـــك  فـــبـــحـــقـــي 
لك  لتُ  وتكفَّ  ، تلعبْ فال  لعبادتي  خلقتك   ! آدمَ «ابنَ  آخر:  أثرٍ  وفي 
جدتَ كل  جدتَني وَ ني، فإن وَ . ابنَ آدم! اطلُبني تجدْ تْعَبْ برزقِك فال تَ
 .(١ اتَكَ كل شيء، وأنا أحبُّ إليك من كل شيء»( تُّكَ فَ شيء، وإن فُ
ومــحــبــتِــه  ومــعــرفــتِــه  ــه  طــاعــتِ مــن  لــه  اهللا  خــلــقــه  عــمــا  ج  ـــرَ خَ إذا  فــالــعــبــد 
ه، فــــــإذا تـــاب  ـــــدِ ــــلِ عـــلـــيـــه، فـــقـــد أبــــــقَ مــــن ســـــيِّ لــــتــــوكُ واإلنـــــابـــــةِ إلــــيــــه وا
بــهــذه  اهللا  فــيــفــرح  مـــنـــه،  اهللا  ـــبـــه  ـــحِ يُ مـــا  راجــــعَ  فــقــد  إلـــيـــه  ـــــع  جَ ورَ إلـــيـــه 
ــةِ  بَ ــوْ بِــتَ ــا  حً ــرَ فَ ــدُّ  شَ أَ ــهُ  ــلَّ اهللا: «لَ عــن  ــخــبِــر  يُ قــالملسو هيلع هللا ىلص   ولــهــذا  الــمــراجــعــة. 
فِــي  ــا  ــنْــهَ ــهِ مِ سِ ــأْ يَ ــدَ  ــعْ بَ ــهُ  بُ ا ــرَ شَ ــهُ وَ ــامُ ــعَ ــا طَ ــهَ ــيْ ــلَ ــهُ عَ ــتَ ــلَ احِ ــدِ رَ اجِ ــنْ وَ هِ مِ ــدِ ــبْ عَ
وهــو  لـــهـــا،  ـــقـــه  وفَّ الــــذي  هـــو  ــه  ســبــحــانَ وهـــو   ،(٢ )« ـــةِ ــكَ ـــلـِ ـــهْ لـــمُ ا ضِ  األَرْ

عثيمين۴ :  ابن  الشيخ  عنه  قال  النبوية،  السنة  كتب  في  أصل  له  ليس  األثر  هذا   (١)
هذا الحديث غير صحيح، فتاو الشيخ الصادرة من مركز الدعوة بعنيزة (٦٣/٣)، 

اإلسرائيليات. من  الحديث  هذا  أن  يظهر  والذي 
مسعود. ابن  عن  ومسلم (٢٧٤٤)  البخاري (٦٣٠٨)،  أخرجه   (٢)
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٢٦٣
واإلحـــســـان،  وهــــذا غـــايـــة مـــا يـــكـــون مـــن الــفــضــل  هــــا إلـــيـــه.  الــــذي ردَّ
مــنــه. الــعــبــدِ  إلـــى  أحـــبَّ  شـــيءٌ  يــكــون  ال  أن  ــه  شــأنُ هـــذا  بــمــن  وحــقــيــقٌ 
»، فاهللا سبحانه وتعالى  تَطَعْتُ ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ لَى عَ ا عَ نَ أَ ثمَّ قال: « وَ
وفــائــهــم  عــلــى  ووعدهم  ونــهــاهــم،  فــيــه  أمــرهــم  ا  عــهــدً ه  عبادِ إلى  ــد  ــهِ عَ
اهللا  بعهد  قيامه  بين  يسير  فالعبد  المثوبات،  بأعلى  يثيبَهم  أن  بعهده 
ك. قٌ بــوعــدِ ــصــدِّ مُ ك  أنــا مــقــيــم عــلــى عــهــدِ أي  ه.  ــه بــوعــدِ وتــصــديــقِ إلــيــه 
ــانَ  ــضَ مَ رَ ـــامَ  صَ ـــنْ  كــقــولــه: «مَ الــنــبــي -ملسو هيلع هللا ىلص -  ذكـــره  قــد  الــمــعــنــى  وهـــذا 
ــا هــو  ١). والــفــعــل إيــمــانً )« ــبِــهِ نْ ــنْ ذَ مَ مِ ــدَّ ــقَ تَ ــا  ــهُ مَ ــرَ لَ ــفِ ــا غُ ــابً ــتِــسَ احْ ــا وَ ــانً يــمَ إِ
اهللا  ثوابَ  رجــاؤه  هــو  واالحــتــســاب  ه،  عــبــادِ إلــى  ه  ــدَ ــهِ عَ الــذي  الــعــهــد 
وقـــولـــه  بــــوعــــده.  الـــتـــصـــديـــق  مـــع  إالّ  ـــلـــيـــقُ  يَ ال  وهـــــذا  ذلـــــك،  عـــلـــى  لـــه 
ـــه  ـــلُ ـــحـــمِ يَ ــــا» مـــنـــصـــوبٌ عـــلـــى الـــمـــفـــعـــول لــــه، إنـــمـــا  واحــــتــــســــابً ــــا  «إيــــمــــانً
وأمــــر  ـــــه  ـــــيَ ضِ ورَ ـــــه  وأوجـــــبَ ذلـــــك  شــــــرعَ  اهللا  بـــــأن  ــــه  إيــــمــــانُ ذلـــــك  عـــلـــى 
ـــه. بَ ثـــوا يـــرجـــو  ـــا  خـــالـــصً يــفــعــلــه  أي  اهللا،  عـــنـــد  ـــه  بَ ثـــوا ـــه  واحـــتـــســـابُ بــــه، 
ال  استطاعتي،  بحسب  بذلك  أقومُ  إنما  أي   « تَطَعْتُ اسْ ا  «مَ وقوله: 
إثــبــاتِ قــوة  بــحــســب مــا يــنــبــغــي لــك وتــســتــحــقــه عــلــي. وفــيــه دلــيــل عــلــى 
الــعــبــد واســتــطــاعــتِــه، وأنــه غــيــرُ مــجــبــورٍ عــلــى ذلــك، بــل لــه اســتــطــاعــةٌ 
القدرية  على  رد  ففيه  والعقاب.  والثواب  والنهي  األمر  مناطُ  هي 
وال  اســتــطــاعــة،  وال  لــه  قــدرةَ  ال  الــعــبــد  إن  يــقــولــون:  الــذيــن  الــمــجــبِّــرة 
العبد.  فعل  على  ال  هو،  فعلِه  على  اهللا  يعاقبه  وإنما  البتَّة،  له  فعلَ 

هريرةگ. أبي  حديث  من  مسلم (٧٦٠)  وصحيح  البخاري (٣٨)،  صحيح   (١)



٢٦٤
وفــيــه ردٌ عــلــى طــوائــف الــمــجــوســيــة وغــيــرهــم.

بــاهللا  ــه  فــاســتــعــاذتُ  ،« ــتُ ــنَــعْ صَ ــا  مَ ــرِّ  شَ نْ  بِكَ مِ ــوذُ  عُ قــالملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ثــمَّ 
ـــن بـــه والـــهـــروب إلـــيـــه مـــن الــمــســتــعــاذ مــنــه،  االلـــتـــجـــاءُ إلـــيـــه والـــتـــحـــصُّ
ــن الــهــاربُ مــن الــعــدوّ بــالــحــصــن الــذي يــنــجــيــه مــنــه. وفــيــه  ــتــحــصَّ يَ كــمــا 
إلى  ال  هو،  فعلِه  إلى  مضافٌ  الشرَّ  وأنّ  به،  وكسْ العبدِ  فعلِ  إثبات 
مــن  هــو  إنــمــا  فــالــشــرُّ   .« ـــتُ ـــنَـــعْ صَ ـــا  مَ ـــرِّ  شَ نْ  بِكَ مِ ــــوذُ  عُ فــقــال: «أَ ـــه،  ربِّ
ـه صــفــاتُ  أوصــافـِ الــعــبــد، وأمـــا الـــربُّ فــلــه األســمــاء الــحــســنــى، وكـــلُّ 
ــــه عــلــيــه  هــــذا قــــولُ ــــد  كــــمــــال، وكـــــلُّ أفـــعـــالِـــه حـــكـــمـــة ومـــصـــلـــحـــة. ويــــؤيّ
فــي  مــســلــم  رواه  الـــذي  الــحــديــث  إلــيــك»فــي  لــيــس  الــســالم: «والـــشـــرُّ 

.(١ دعــاء االســتــفــتــاح(
كــذا،  بــأمــر  أعــتــرفُ  أي   « ــيَّ ــلَ عَ ــتِــكَ  ــمَ بِــنِــعْ بُوءُ لَكَ  قــالملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ثــمَّ 
المذنب،  أنا  وإني   ، عليَّ بإنعامك  لك  معترفٌ  فأنا  أي  به،  قِرُّ  أُ أي 
. فــأنــا أحــمــدك عــلــى نــعــمــك، وأنــتَ  فــمــنــك اإلحــســانُ ومــنــي اإلســاءةُ

ــد، وأســتــغــفــرك لــذنــوبــي. ــحــمَ أهــلٌ ألن تُ
ـــه  نـــفـــاسُ أ تـــكـــون  أن  لــلــعــبــد  يــنــبــغــي  لـــعـــارفـــيـــن:  ا بـــعـــض  قـــال  لـــهـــذا 
ـــبـــه.  نْ ذَ مـــن  يــســتــغــفــره  ــا  ونــفــسً ــــه،  ربَّ فــيــه  ــحــمــد  يَ ــا  نــفــسً ــيْــن:  نــفــسَ ــهــا  كــلُّ
فـــي  يـــجـــلـــس  كـــــان  لــــــذي  ا لــــشــــابّ  ا مــــع  لـــحـــســـن  ا يـــة  حـــكـــا هـــــذا  ومـــــن 
ال  بــالــك  مــا  فــقــال:  ــا  يــومً بــه  فــمــرّ  لــيــه،  إ يــجــلــس  وال  ه  وحــدَ لــمــســجــدَ  ا

طالبگ.  أبي  بن  علي  حديث  من  برقم (٧٧١)   (١)
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عــلــيَّ  تــســتــوجــب  اهللا  مـــن  نــعــمــةٍ  بــيــن  صـــبِـــح  أُ إنـــي  فـــقـــال:  تــجــالــســنــا؟ 
بحمده  مشغول  فأنا  ا،  استغفارً يستوجب  مني  ذنب  وبين  ا؛  حمدً
الــحــســن. من  عندي  أفقهُ  أنتَ  فقال:  مــجــالــســتِــك.  عن  واستغفاره 
ــى  ــرقَّ وتَ لــعــبــوديــة،  ا لــه  اســتــقــامــتْ  األمــريــن  هــذيــن  لــعــبــدُ  ا ــدَ  ــهِ شَ ومــتــى 
عَ  وتواضَ ه،  نفسُ إليه  وتصاغرتْ  واإليمان،  المعرفةِ  درجاتِ  في 
لــكِــبْــر  وا ـــب  ـــجْ لـــعُ ا مـــن  ـــبـــرأُ  يَ وبـــه  لــعــبــوديــة،  ا كـــمـــالُ  هـــو  وهـــذا  ـــه.  لـــربِّ

 .(١ لــعــمــل( ا وزيــنــةِ 
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وجــــل  عـــــز  اهللا  بـــتـــعـــظـــيـــم  لــــعــــبــــد  ا يــــبــــدأ  أن  لــــقــــبــــول  ا أســـــبـــــاب  مـــــن   -١
إِالَّ  ـــــهَ  لَ إِ الَ  ــــي  بِّ رَ ـــــتَ  نْ أَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ الـــحـــديـــث: «ا هـــذا  فــفــي  وتـــوحـــيـــده، 
هــذا الــحــديــث:  وفــي قــولــهملسو هيلع هللا ىلص فــي   ،« كَ ــدُ ــبْ ــا عَ نَ أَ ــنِــي وَ ــتَ ــقْ ــلَ ، خَ ــتَ نْ أَ
مــع  ــا  جــامــعً مــعــنًــى   « ـــتَ نْ أَ إالَّ  ــوبَ  نُ الــذُّ ــرُ  ــفِ ــغْ يَ ال  ــهُ  نَّ ــإِ فَ لِــي؛  ــرْ  ــفِ ــاغْ «فَ
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وهــذا  لــالســتــغــفــار،  شــريــفــة  نــبــويــة  وألــفــاظ  مــتــعــددة  صــيــغ  وردت   -٢
عـــلـــيـــه  لــــحــــرص  ا فـــيـــنـــبـــغـــي  ســــيــــدهــــا،  هــــو  مـــعـــنـــا  لــــــذي  ا لــــحــــديــــث  ا

مــنــه. واإلكــثــار 
فذلك  ربه،  وبين  بينه  وتقصيره  بذنوبه  يعترف  أن  للعبد  ينبغي   -٣

اهللا وتــوبــتــه عــلــيــه. مــن أســبــاب رحــمــة 
ــنَ  ــا مِ ــهَ ــالَ ـــنْ قَ والــمــداومــة عــلــيــه لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «مَ فــضــل االســتــغــفــار   -٤
لِ  هْ أَ نْ  مِ وَ  هُ فَ  ، يَ سِ مْ يُ نْ  أَ بْلَ  قَ هِ  مِ وْ يَ نْ  مِ اتَ  مَ فَ ا،  بِهَ وقِنًا  مُ ارِ  النَّهَ
نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ـــاتَ  ـــمَ فَ ــا،  ـهَ بـِ ـــوقِـــنٌ  مُ ـــوَ  هُ وَ ــلِ  ــيْ الــلَّ ـــنَ  مِ ــا  ــهَ ــالَ قَ ـــنْ  مَ وَ  ، ــنَّــةِ الــجَ

.« ــنَّــةِ الــجَ ــلِ  هْ ــنْ أَ ــوَ مِ ــهُ فَ  ، ــبِــحَ ــصْ يُ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

a@Üj«@Âi@Ü‡zfl@o‰i@Ú‡übœ@ÒäÓç!ملسو هيلع هللا ىلص٢٦٦ ٢٦٦âb–Ãnç¸a@ÜÓç@sÌÜy@Ääë



٢٦٧





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
واألصــل  األســرة،  بــبــنــاء  إال  يــتــم  ال  الــمــســلــم  بــنــاء الــمــجــتــمــع  فــإن 
فــي بــنــاء األســرة الــمــســلــمــة الــصــالــحــة هــمــا الــزوجــان؛ فــهــمــا الــلــبــنــتــان 
وخــاصــة  الــمــســلــم  يــحــزن  مــمــا  وإن  األســـر.  عــلــيــهــمــا  تــؤســس  الــلــتــان 
هـــذا الـــزمـــن مـــا يــشــاهــد مـــن تــفــكــك فـــي األســــر وهــــدم فـــي كــثــيــر  فـــي 
مـــن الـــبـــيـــوت، حـــتـــى أصـــبـــح ظـــاهـــرة كـــثـــرت لـــهـــا الـــشـــكـــو وعـــمـــت 
ووجــب عــلــى الــمــصــلــحــيــن مــعــالــجــتــهــا والــتــخــفــيــف مــن   ،بــهــا الــبــلــو

مــفــاســدهــا، ولــكــن كــيــف ذلــك؟
إنــنــا نــأمــل أن نــوفــق فــي هـــذه الــرســالــة بــالــمــســاهــمــة فــي عـــالج هــذه 
الظاهرة وذلك ببيان مقاصد النكاح التي يجب على الزوجين فهمها، 

نستعين: وباهللا  فنقول  كله؛  المجتمع  على  بل  الوالدين  وعلى 
U«;{]“fi’\;Åê]ŒŸ»

لــــتــــي يــــريــــدهــــا غــــالــــب الـــبـــشـــر ثــــالثــــة، وهــــي:  لــــنــــكــــاح ا مـــقـــاصـــد ا
والــخــدمــة، والــمــتــعــة. الــذريــة، 





٢٦٨
الــســؤال  هــذا  على  نجيب  المقاصد  هــذه  شــرح  فــي  نــبــدأ  أن  وقــبــل 
الـــذي يـــورده الــبــعــض بــاخــتــصــار، يــقــول: إنــكــم تــحــثــون عــلــى الـــزواج، 
وتـــذكـــرون لــه فــضــائــل وثـــمـــرات طــيــبــة، فــلــمــا تــزوجــنــا وجــدنــا مــشــاق، 
ونقول:  المتع!  تلك  فيها  تذوب  ومسئوليات،  وواجبات،  وحقوق، 
الهمم  اختالف  إلــى  يرجع  هــذا  أن  والــجــواب:  وجيه،  ســؤال  هــذا  إن 
لد الرجال والنساء، فكما يوجد التفاوت بين الرجال كذلك يوجد 
بــيــن الــنــســاء، فــمــنــهــم مــن يــر ســعــادتــه فــي الــتــخــلــي عــن الــمــســئــولــيــات 

بالواجبات. النهوض  وترك 
: الشاعر  قول  حد  على 

ــا ــتِــهَ ــيَ ــغْ ــبُ لِ ــــلْ  حَ ــــرْ تَ الَ  مَ  ــــارِ ــــكَ ــــمَ الْ عِ  يدَ اسِ مُ الْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِ دْ فَ عُ اقْ وَ
ومــنــهــم مـــن يـــر الـــســـعـــادة فـــي الــقــيــام بـــهـــذه الــحــقــوق وتــحــمــل 
هــــذه الـــمـــســـئـــولـــيـــات والـــنـــهـــوض بــتــلــك األحــــمــــال، ويـــجـــد فـــي ذلـــك 

ســعــادتــه ومــتــعــتــه لــعــلــو هــمــتــه وســمــو نــفــســه.

 قــال الــشــاعــر:
ــمُ ــهُ ــلُّ ــــادَ الـــنَّـــاسُ كُ ــةَُ سَ ــقَّ ــشَ الَ الــمَ ـــــوْ ـــــالُلَ ـــــتَّ امُ قَ ــــــــــــــــــدَ قْ اإلِ ـــــرُ وَ ـــــقِ ـــــفْ ــــــودُ يُ الــــــجُ

بها. والعمل  لفهمها  وإياكم  اهللا  وفقنا  المقاصد  هذه  بيان  وإلى 
UCÏÁÑÉ’\D;ÿÂ¯\;ÅëŒ⁄’\

 ﴾t s r q p o n m l﴿ تعالى:  قال   

٢٦٨HQI@·”â@ZÄbÿ‰€a@Üïb‘fl@·Ëœ@Ôœ@Ä˝–€aÎ@ÒÖb»é€a



٢٦٩
حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو  ،[٣٨ رقم:  آية  الرعد،  [سورة 
 ، لُــودَ لْــوَ ا ودَ  دُ ــوَ لْ ا ــوا  جُ وَّ ــزَ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «تَ يــســارگ  مــعــقــل بــن 

.(١ )« ــمَ مَ ُ األْ ــمُ  بِــكُ ــاثِــرٌ  ــكَ نِّــي مُ ــإِ فَ
خـــــرويـــــة، قـــال  وأُ فـــالـــذريـــة مـــطـــلـــب صـــحـــيـــح ولــــه مـــنـــافـــع دنـــيـــويـــة 
آيـــة  الــــكــــهــــف،  [ســـــــورة   ﴾%  $  #  "  !﴿ تــــعــــالــــى: 

 T S RQ P ON M L﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٤٦ رقــم: 
 È Ç﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٣٠ رقــم:  آيــة  ص،  U﴾ [ســورة 
فــي  مــســلــم   رو  ،[١٠١ رقـــم:  آيــة  الــصــافــات،  Ê É﴾ [ســـورة 
اتَ  مَ ا  «إِذَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه 
وْ  أَ  ، ــةٍ يَ ــارِ جَ ــةٍ  قَ ــدَ صَ ــنْ  مِ إِالَّ   : ــةٍ ثَ ــالَ ثَ ــنْ  مِ إِالَّ  ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــنْــهُ  عَ ــعَ  ــطَ ــقَ نْ ا ــانُ  ــسَ نْ ِ اإلْ

.(٢ )« ــو لَــهُ عُ ــدْ يَ ــالِــحٍ  صَ لَــدٍ  وْ وَ ، أَ بِــهِ ــعُ  ــنْــتَــفَ يُ ــمٍ  ــلْ عِ
ومنافعه  سواء،  حد  على  الزوجين  بين  مشترك  المقصد   وهو 

عــائــدة لــلــزوجــيــن كــلــيــهــمــا.
واحــد مــنــهــمــا له  وعــلــيــه فــيــجــب عــلــى الــزوجــيــن أن يــعــلــمــا أن كــل 
أن  منهما  واحد  ألي  يحل  وال  الذرية،  إيجاد  في  اآلخر  على  فضل 
يــر لــه فــضــالً فــي ذلــك لــيــس لــآلخــر، وبــفــهــم هــذه الــحــقــيــقــة يــحــصــل 
الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا لـــحـــمـــل هــــذه الـــمـــســـئـــولـــيـــة، ومــــن ثــــم يـــخـــف الـــقـــيـــام 
سنن أبي داود برقم (٢٠٥٠)، وقال الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود   (١)

(٣٨٦/٢) برقم (١٨٠٤): حسن صحيح .
برقم (١٦٣١) . مسلم  صحيح   (٢)



٢٧٠
تخلى  لــو  مــا  بــعــكــس  وذلــك  الــزوجــيــن.  لــتــعــاون  الــثــقــيــل  الــحــمــل  بــهــذا 
ذلك  عليه  فيثقل  غــيــره،  وحــمــل  بحمله  سيقوم  اآلخــر  فــإن  أحــدهــمــا 
وربــمــا عــجــز عــنــه فــيــقــع الــضــرر ويــحــدث الــفــســاد الــذي نــشــاهــد آثــاره 
ــا بــعــد يـــوم. وهـــذه الــحــقــيــقــة هــي الــتــي فــهــمــتــهــا الــصــحــابــيــة  تــــزداد يــومً
الــجــلــيــلــة خـــولـــة بـــنـــت ثـــعـــلـــبـــةڤ لـــمـــا ظـــاهـــر مــنــهــا زوجـــهـــا وجــــاءت 
إِنْ  ا؛  دً الَ وْ أَ نْهُ  مِ لِي  إِنَّ   ! اهللاِ ولَ  سُ رَ ا  يَ فقالت:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  إلى  تشتكي 

.(١)  ... وا  اعُ ضَ يْهِ  لَ إِ م  هُ مَّ ضَ إِنْ  وِ وا،  اعُ جَ يَّ  لَ إِ م  تُهُ مْ مَ ضُ
إال  يـــتـــم  ال  عـــلـــيـــهـــم  لــــقــــيــــام  وا األوالد  تـــربـــيـــة  أن  فـــفـــهـــمـــتڤ 
يــقــع    - شـــقـــاق  أو  لـــفـــراق   - ذلـــك  بــــدون  وأنـــهـــا  الـــزوجـــيـــن،  بـــتـــعـــاون 
الــزمــن  فــي  هــذا  كــان  فــإذا  والــضــيــاع.  بــالــجــوع  األوالد  عــلــى  الــضــرر 
خولة  في  تعالى  اهللا  أنزل  وقد  اليوم؟!  بنا  فكيف  الصالح،  األول 

 &  %  $  #  "  !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  ـــتـــلـــى،  يُ ـــا  قـــرآنً وشـــكـــواهـــا 
 ﴾  4  3  2  1  0  / .  -  ,  +  *  )  (  '

.[١ [ســورة الــمــجــادلــة، آيــة رقــم: 
UCÏŸÅ}’\D;UÈ›]m’\;ÅëŒ⁄’\

والكالم   - تخدمه  امرأة  يتزوج  أن  بالنكاح  الرجل  مقاصد  من   
ثابت،  الحديث  وأصــل   ،(٤٧/٨) الوسيط  تفسيره  فــي  البغوي  ذكــرهــا  الــروايــة  هــذه   (١)
أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشةڤ (٢٢٨/٤٠) برقم (٢٤١٩٥)، وقال 

. مسلم  شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه: 

٢٧٠HQI@·”â@ZÄbÿ‰€a@Üïb‘fl@·Ëœ@Ôœ@Ä˝–€aÎ@ÒÖb»é€a



٢٧١
عـــلـــى الـــغـــالـــب والـــــحـــــاالت الـــخـــاصـــة لـــهـــا أحـــكـــامـــهـــا- ســـــواء داخــــل 
الــمــنــزل أو خـــارجـــه مــثــل صــنــع الـــطـــعـــام، وتــرتــيــب الـــمـــنـــزل، وغــســل 
ذلك  وغير  بالبهائم،  والعناية  الماء،  وسقي  واالحتطاب،  الثياب، 

. آخر  عن  مجتمع  فيه  يختلف  مما 
ســــأل  عــــنــــدمــــا   - عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مـــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  فـــــي   -
ــتِ  يْ أَ رَ ــلْ  هَ  ، ةُ يــرَ ــرِ بَ يْ  فــقــال: «أَ لــعــائــشــة  مــوالة  بــريــرة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ رسول 
يْتُ  أَ رَ نْ  إِ  ، قِّ بِالحَ ثَكَ  عَ بَ ي  الَّذِ وَ الَ   : ةُ يرَ رِ بَ الَتْ  قَ ؟»  يبُكِ رِ يَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ
 ، ــنِّ ــةُ الــسِّ يــثَ ــدِ حَ ــةٌ  يَ ــارِ جَ ــا  ــهَ نَّ ــنْ أَ ــرَ مِ ــثَ كْ ــا، أَ ــهَ ــيْ ــلَ ١) عَ ) ــهُ ــصُ ــمِ غْ ا أَ ــرً مْ ــا أَ ــهَ ــيْ ــلَ عَ

.(٣ ) ــهُ ــلُ كُ ــتَــأْ فَ  (٢ ) ــنُ اجِ الــدَّ تِــي  ــتَــأْ فَ ــا،  ــلِــهَ هْ ــيــنِ أَ ــجِ ــنْ عَ ــنَــامُ عَ تَ
ـــا  ـــمَّ لَ قــــال:  أنــــسگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
 ،« ــيَّ ــلَ عَ ا  هَ رْ كُ اذْ «فَ  : دٍ يْ لِزَ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ  ، نَبَ يْ زَ ةُ  دَّ عِ ــتْ  ــضَ ــقَ نْ ا
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ــــالَ ــا، قَ ــهَ ــيــنَ ــجِ ــرُ عَ ــمِّ ــخَ ــــيَ تُ هِ وَ ـــا  ـــاهَ تَ ــتَّــى أَ حَ ــــدٌ  يْ ــقَ زَ ــلَ ــطَ ــانْ فَ  : ــــالَ قَ

 .(٤ ي( رِ ــدْ صَ فِــي  ــتْ  ــمَ ــظُ ــا عَ ــتُــهَ يْ أَ رَ
بكرڤ  أبــي  بنت  أســمــاء  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو
ـــوكٍ  ـــلُ ـــمْ مَ الَ  وَ ــــالٍ  مَ ــــنْ  مِ ضِ  َرْ األْ ـــي  فِ ــــهُ  لَ ــــا  مَ وَ ـــرُ  ـــيْ بَ الـــزُّ ـــنِـــي  جَ وَّ ـــزَ تَ قـــالـــت: 

. (٣٤٧ أي أعيبه، النهاية (٣/   (١)
الـــداجـــن: هــي الــشــاة الــتــي تــألــف وال تــخــرج إلـــى الــمــرعــى، وقــيــل: هــي كــل مــا يــألــف   (٢)

ا . طيرً أو  شاة  ا  مطلقً البيوت 
برقم (٢٧٧٠) . مسلم  وصحيح  برقم (٤٧٥٠)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (١٤٢٨) .  (٤)



٢٧٢
ــهُ  ــتَ ــئُــونَ ــيــهِ مَ ــفِ كْ أَ ، وَ ــهُ سَ ــرَ ــفُ فَ ــلِ عْ ــنْــتُ أَ ــكُ : فَ ــتْ ــالَ ، قَ ــهِ سِ ــرَ ــرَ فَ ــيْ ، غَ ءٍ ـــيْ الَ شَ وَ
هُ  بَ رْ غَ زُ  ِ رُ أَخْ وَ اءَ  مَ الْ تَقِي  أَسْ وَ  ، هُ لِفُ عْ أَ وَ  ، هِ حِ لِنَاضِ   النَّوَ قُّ  دُ أَ وَ هُ  وسُ أَسُ وَ
ارِ  َنْصَ األْ نَ  مِ اتٌ  ارَ جَ لِي  بِزُ  يَخْ انَ  كَ وَ  ، بِزُ أَخْ نُ  سِ أُحْ نْ  كُ أَ مْ  لَ وَ  ، نُ جِ أَعْ وَ
تِي  ــيْــرِ الَّ بَ ضِ الــزُّ ــنْ أَرْ  مِ ــلُ الــنَّــوَ ــقُ نْ ــنْــتُ أَ كُ : وَ ــتْ ــالَ ، قَ قٍ ــدْ ةَ صِ ــوَ ــنَّ نِــسْ كُ وَ
 : الَتْ قَ  . ــخٍ سَ ــرْ فَ ثَيْ  لُ ثُ لَى  عَ ــيَ  هِ وَ ــي،  أْسِ رَ لَى  عَ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ ــولُ  سُ رَ هُ  قْطَعَ أَ
رٌ  فَ نَ ــهُ  ــعَ مَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ــولَ  سُ رَ يتُ  لَقِ فَ ــي،  أْسِ رَ لَى  عَ   الــنَّــوَ وَ ــا  مً ــوْ يَ ئْتُ  فَجِ
 : ــتْ ــالَ ، قَ ــهُ ــفَ ــلْ ــنِــي خَ ــلَ ــمِ » لِــيَــحْ : «إِخْ إِخْ ـــالَ ـــمَّ قَ ــانِــي، ثُ عَ ــدَ ، فَ ــهِ ــابِ ــحَ ـــنْ أَصْ مِ
كِ  أْسِ رَ لَى  عَ   النَّوَ لُكِ  مْ لَحَ واهللاِِ   : الَ قَ فَ  ، تَكَ يْرَ غَ فْتُ  رَ عَ وَ يَيْتُ  تَحْ فَاسْ
مٍ  ادِ لِكَ بِخَ دَ ذَ عْ رٍ بَ بُو بَكْ يَّ أَ لَ إِلَ سَ رْ تَّى أَ : حَ الَتْ ، قَ هُ عَ وبِكِ مَ كُ نْ رُ دُّ مِ أَشَ

تْنِي(١). تَقَ عْ أَ ا  نَّمَ أَ فَكَ  ، سِ رَ فَ الْ ةَ  يَاسَ سِ تْنِي  فَ فَكَ
اشتكت  فاطمة  أن  گ:  علي  حديث  من  البخاري  صحيح  وفي 
بسبي  تــي  أُ رســول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أن  فبلغها  تطحن  مما  الرحى  من  تلقى  ما 
ـــا فــلــم تـــوافـــقـــه، فـــذكـــرت لــعــائــشــة فـــجـــاء الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  فــأتــتــه تــســألــه خـــادمً
فــذكــرت ذلــك عــائــشــة لــه، فــأتــانــا وقــد دخــلــنــا مــضــاجــعــنــا فــذهــبــنــا لنقوم 
فقال:  صدري،  على  قدميه  برد  وجدت  حتى  ا»  ِمُ انِكُ كَ مَ لَى  «عَ فقال: 
ا  بِّرَ كَ فَ ا  مَ كُ عَ اجِ ضَ مَ ــا  ــمَ تُ ــذْ أَخَ ا  إِذَ ؟  ــاهُ لْــتُــمَ ــأَ سَ ا  مَّ مِ يْرٍ  خَ لَى  عَ ــا  ــمَ لُّــكُ دُ أَ الَ  «أَ
إِنَّ  فَ  ، ثِينَ ثَالَ وَ ا  ثً ثَالَ ا  بِّحَ سَ وَ  ، ثِينَ ثَالَ وَ ا  ثً ثَالَ ا  دَ مَ احْ وَ  ، ثِينَ ثَالَ وَ ا  عً بَ رْ أَ هَ  اللَّ

.(٢)« اهُ لْتُمَ أَ سَ ا  مَّ مِ ا  مَ لَكُ يْرٌ  خَ لِكَ  ذَ
(١) برقم (٢١٨٢) .
برقم (٣١١٣).  (٢)
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٢٧٣
الــزوج  أن  فــالــجــواب:  الـــزوج،  مــن  ذلــك  يــقــابــل  فــمــا  قــيــل:  فــإن 
ويـــكـــدح مـــن أجـــل تــحــصــيــلــهــا، قـــال تــعــالــى:  يــكــد  عــلــيــه الــنــفــقــة فــهــو 

 U  T S  R  Q  P  O  N  M  L  K J  I  H  G  F ﴿
[ســـــورة   ﴾b  a  `  _  ^  ]  \ [  Z  Y  X  W  V

 %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٧ رقــم:  آيــة  الــطــالق، 
ءِ  ــرْ ــمَ بِــالْ ــى  ــفَ وقــالملسو هيلع هللا ىلص: «كَ  ،[٦ رقــم:  آيــة  الــطــالق،  ﴾ [ســورة   &

.(١ ) « ــوتُ ــقُ يَ ــنْ  ــيِّــعَ مَ ــضَ يُ نْ  ــا أَ ــمً ثْ إِ
قال:   حيدةگ  بن  معاوية  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ورو
ا  هَ نْ تُطْعِمَ ؟ قالملسو هيلع هللا ىلص: «أَ يْهِ لَ نَا عَ دِ ةِ أَحَ جَ وْ قُّ زَ ا حَ هِ مَ ولَ اللَّ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ

الحديث(٢).  «.. يْتَ تَسَ اكْ ا  إِذَ ا  وهَ سُ وتَكْ  ، تَ طَعِمْ ا  إِذَ
قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  سعدگ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
حتَّى  ــا،  بِــهَ تَ  ـــرْ جِ أُ إالَّ  ــهِ  الــلَّ ــهَ  وجْ بها  بْتَغِي  تَ ــةً  ــقَ ــفَ نَ ــقُ  ــنْــفِ تُ ــتَ  ــسْ لــه: «...ولَ

.(٣)« تِكَ أَ رَ امْ فِي  فِي  ا  هَ لُ عَ تَجْ ةَ  مَ قْ اللُّ
ويـــلـــحـــق بـــذلـــك تـــوفـــيـــر األمــــــن لـــلـــزوجـــة بــجــمــيــع أنـــــواعـــــه؛ األمــــن 
مسئوليته  فهي  ذلك.  وغير  النفسي  األمن  المعيشي،  األمن  المنزلي، 
٤٣٢) برقم (٦٤٩٥)، وقال محققوه: حديث صحيح من  مسند اإلمام أحمد (١١/   (١)

عمروک. بن  اللَّه  عبد  حديث 
حسن،  إســنــاده  مــحــقــقــوه:  وقــال  رقــم (٢٠٠٢٢)،   (٢٢٦ أحــمــد (٣٣/  اإلمـــام  مسند   (٢)

وسنن أبي داود برقم (٢١٤٢) .
له . واللفظ  برقم (١٦٢٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٦)،  البخاري  صحيح   (٣)



٢٧٤
موقع  أن  غــيــر  لــآلخــر،  خــادم  منهما  واحــد  فــكــل   ، رجـــالً لــكــونــه  وحــده 
الــزوجــة أعــز وأشـــرف مــن مــوقــع الـــزوج فــي كــثــيــر مــن الــحــاالت، فــإن 
الزوج قد يخدم من ال يحبه وال يكرمه بل يهينه ويذله بعكس المرأة، 

قدره. ويقدرنه  لذلك  يتفطن  أن  النساء  فعلى 
ومــعــرفــة هـــذه الــحــقــيــقــة والــعــمــل بــهــا عـــن قــنــاعــة ورضــــا تــدفــع كــل 
واحـــد مــنــهــمــا أن يــقــوم بــمــا يــجــب عــلــيــه دون تــذمــر أو شــعــور بــالــجــور 
فإن  بــه  الــقــيــام  يلزمه  واجــب  عليه  كما  أنــه  منهما  كــل  لعلم  الــظــلــم،  أو 
فما  األنواع.  اختلفت  وإن  عليه  الذي  مثل  واجب  عليه  كذلك  اآلخر 
والتمنن  اإلدالل  ينقطع  وبالتالي  لآلخر،  حق  هو  أحدهما  على  يجب 

 i  h ﴿ :ــا لــتــشــتــت األســـر وتــفــرقــهــا، قـــال تــعــالــى الـــذي يــكــون ســبــبً
. [٢٢٨ ﴾ [سورة البقرة، آية رقم:   m l  k  j

CÏ¬i⁄’\D;Un’]m’\;ÅëŒ⁄’\

الــقــيــام  حـــســـن  أُ إذا  ــا  نــفــعً وأكـــثـــرهـــا  الــمــقــاصــد  هـــذه  أوســـع  وهـــو   
الــفــراش  بــالــمــتــعــة  الــمــقــصــود  ولــيــس  هـــمـــل،  أُ إذا  ا  ضـــررً وأشـــدهـــا  بــه 
وهــو  الــحــيــاة.  مــنــاحــي  جــمــيــع  يــشــمــل  إذ  ذلــك،  مــن  أعــم  هــو  بــل  فــقــط 
االخــتــالف فــي بــعــض  مــطــلــوب مــن الــزوجــيــن كــلــيــهــمــا مــع شــيء مــن 
واحــــد مـــنـــهـــمـــا، حـــســـب مـــا تــقــتــضــيــه طــبــيــعــة كــل  مـــا يـــجـــب عـــلـــى كـــل 

واحــد مــنــهــمــا .
لفرح  أحدهما  يفرح  واحدة  كنفس  يعيشان  حين  الزوجين  إن 
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٢٧٥
لمتعة  منهما  واحد  كل  ويسعى  لهمه  ويهتم  لحزنه  ويحزن  اآلخر 
ــضــمــن لــهــمــا الــحــيــاة الــســعــيــدة الــهــانــئــة ولــكــن لــيُــعــلــم  اآلخــر، حــيــنــهــا تُ
هــذا  عــلــى  الــحــفــاظ  عــلــى  الــعــزم  بــعــقــد  إال  ذلــك  لــهــمــا  يــســتــقــيــم  ال  أنــه 

. (١ الــربــاط الــوثــيــق بــيــنــهــمــا حــتــى يــلــتــقــيــا فــي جــنــات الــنــعــيــم(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

اإلجمال .. لهذه  التفصيل  من  شيء  يأتي  وفيما   (١)
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٢٧٧





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
فـــإن الــمــقــصــد الـــثـــالـــث مـــن مــقــاصــد الـــنـــكـــاح بــمــعــنــاه األعــــم هــو 
وأشــدهــا  بــه  الــقــيــام  حــســن  أُ إذا  ــا  نــفــعً وأكــثــرهــا  الــمــقــاصــد  هــذه  أوســع 

هــمــل . إذا أُ ا  ضــررً
ــا وهــو  ــا وســلــبً األخـــر إيــجــابً ومـــن آثـــاره أنـــه يــخــدم الــمــقــاصــد 
أقدر  وعليه  أولى  به  الزوجة  أن  غير  ا  جميعً الزوجين  من  مطلوب 
واالشعارات  الجذابة،  األنثوية  التراكيب  من  عليه  اهللا  جبلها  لما 

الــحــلــوة الــجــمــيــلــة.
حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  فيما  قولهملسو هيلع هللا ىلص  نفهم  بهذا 
ـــرُ  ـــيْ خَ وَ  ، ـــاعٌ ـــتَ مَ ـــا  ـــيَ نْ قـــال: «الـــدُّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عـــمـــروک  بـــن  اهللا  عــبــد 

.(١ )« ــةُ ــالِــحَ الــصَّ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ــيَــا ا نْ الــدُّ ــتَــاعِ  مَ
واألحـــــاديـــــث  نــــيــــة  لــــقــــرآ ا اآليـــــــات  بـــعـــض  يــــأتــــي  فـــيـــمـــا  وســـــنـــــورد 

برقم (١٤٦٧) . مسلم  صحيح   (١)





٢٧٨
لــتــكــون  لـــمـــقـــصـــد  ا هــــذا  تـــطـــبـــيـــق  عـــلـــى  لـــمـــشـــتـــمـــلـــة  ا لـــشـــريـــفـــة  ا لـــنـــبـــويـــة  ا

فــهــمــه. عــلــى  ــا  عــونً

والواجبات  الحقوق  بيان  منه  نريد  ال  الفصل  هذا  في  أننا  وليعلم 
وإنـــمـــا نــريــد إيـــضـــاح مـــجـــاالت إمـــتـــاع كـــل مـــن الـــزوجـــيـــن لــآلخــر فــيــمــا 
لــجــمــيــع  شـــامـــل  وأنـــــه  الـــرفـــيـــعـــة  واآلداب  الــجــمــيــلــة  األخــــــالق  يـــخـــص 

ذلك: على  المشتملة  المشتملة  واألحاديث  اآليات  فمن  الحياة.  مناحي 

[ســـورة   ﴾/. - , + * )﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  قـــول   –  ١
الزوجين  واحد من  وسائل إسعاد كل  ١٨٧]، من  آية رقم:  البقرة، 
مــزيــد  ويــأتــي  بــه  ويــتــجــمــل  ويــقــيــه  يــســتــره  لــه  لــبــاســاً  يــكــون  أن  لــآلخــر 

تــفــصــيــل لــذلــك.

 ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ :٢ – قول اهللا تعالى
الــمــتــع  أعــظــم  فــمــن   ،[٢١ رقـــم:  آيــة  الـــروم،  [ســـورة  َّ﴾ b a
الــذي  الــســكــن  بــمــثــابــة  زوجــتــه  تــكــون  أن  الــزوج  عــلــيــهــا  يــحــصــل  الــتــي 

مــزيــد تــفــصــيــل لــذلــك. يــأوي إلــيــه ويــهــنــأ بــه وســيــأتــي 

 3 2 1 0 تــعــالــى: ﴿  اهللا  – قــول   ٣
أحمد  اإلمام   رو  ،[٣٤ رقم:  آية  النساء،  [سورة   ﴾6 5 4
المرأة  عن  سئل  لما  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  سعدگ  حديث  من  مسنده  في 
ــهُ  ــالِــفُ ــخَ تُ الَ  وَ  ، ــرَ مَ أَ ا  إِذَ ــهُ  ــطِــيــعُ تُ وَ  ، ــظَــرَ نَ ا  إِذَ هُ  ــرُّ ــسُ تَ ــتِــي  لَّ قــال: «ا الــصــالــحــة 
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٢٧٩
يــصــيــب  الـــذي  والــهــم  الــقــلــق  أن   .(١ )  « ـــهِ ـــالِ مَ وَ ــا  ــهَ ــسِ ــفْ نَ فِـــي  هُ  ـــرَ يـــكْ ــا  ــيــمَ فِ
ومــالــه  زوجــتــه  عــن  غــيــابــه  حــال  والــوســاوس  الــشــكــوك  بــســبــب  الــزوج 
الــطــمــأنــيــنــة  مــحــلــهــا  ويــحــل  الــشــريــفــة  الــعــفــيــفــة  الــصــالــحــة  بــالــمــرأة  تــزول 

والــراحــة.
يــخــاطــب  وهــو  مــوســى  اهللا  نــبــي  عــن  حــاكــيًــا  اهللا تــعــالــى  – قــول   ٤

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ أهــلــه: 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

.[٢٩ : ; > = ﴾[ســورة الــقــصــص، آيــة: 

مـــن األمــــــور الـــتـــي تــظــهــر فــيــهــا مـــكـــانـــة الــــزوجــــة عـــنـــد زوجـــهـــا أن 
بالتقدير  تشعر  بذلك  فإنها  العامة،  أموره  بعض  في  تشاركه  يجعلها 
السالم  عليه  موسى  فهذا  المتاع،  سقط  من  ليست  وأنها  واالحترام 
األمــور تخص  هــذه  يــقــول لــزوجــتــه: ســآتــيــكــم مــنــهــا بــخــبــر، ولــم يــقــل: 

ذلك. إلى  األزواج  فلينتبه  به،  لها  شأن  ال  الرجال 
زوجــهــا  أن تــجــد مــن  الــزوجــة  – مــن أعــظــم الــمــتــع الــتــي تــنــالــهــا   ٥
واالعـــتـــراف بــالــجــمــيــل لـــقـــاء مـــا تـــقـــوم بـــه مـــن تــبــعــل  الــشــكــر والـــثـــنـــاء 
ورضــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  أزواج  ولــذلــك  وهــــؤالء،  مــعــشــر،  وحــســن 
ورســولــه  اهللا  فــاخــتــرن  واآلخــــرة  الــدنــيــا  بــيــن  خــيــرن  لــمــا  عــنــهــن  اهللا 
مسند اإلمام أحمد من حديث أبي هريرةگ (١٢/ ٣٨٣ – ٣٨٤) برقم (٧٤٢١)،   (١)

وقال محققوه: إسناده قوي.



٢٨٠
 N M L K J﴿:بقوله ک  بـــه  أخـــبـــر  مـــا  مــكــافــأتــهــن  كـــانـــت 
 ﴾  \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

.[٥٢ األحــزاب، آيــة رقــم:  [ســورة 

غاضة  زوجته  تكون  أن  الزوج  به  يهنأ  ما  وأحسن  أفضل  – من   ٦
تعالى:  اهللا  قال  أحفظ،  سواه  لما  فهي  كذلك  كانت  إذا  فإنها  لبصرها 
﴾ [سورة النور، آية رقم: ٣١]،   d  c  b  a  ` ﴿
﴾ [سورة   x  w  v﴿ :فقد وصف اهللا نساء أهل الجنة فقال
والراحة  السعادة  تجد  الزوجة  فــإن  كذلك   ،[٥٦ رقــم:  آيــة  الرحمن، 

 O  N ﴿:تعالى لقوله  امتثاالً  لبصره  حافظًا  زوجها   تر حين 
إذا  أنــه  لعلمها   ،[٣٠ رقـــم:  آيــة  الــنــور،  [ســـورة   ﴾  R  Q  P

أحفظ. سواه  لما  فإنه  بصره  حفظ 

فــي  مــنــهــمــا  كــل   يـــر أن  الـــزوجـــان  بــه  يــتــمــتــع  مــا  أعــظــم  – مــن   ٧
خلق  وهو  اإليمان  من  شعبة  هو  الذي  الجميل  الخلق  هذا  اآلخر 
األخــــالق  مـــن  شــــيء  مـــعـــه  يـــرقـــى  ال  وجــــد  إذا  الـــحـــيـــاء  فــــإن  الـــحـــيـــاء، 
ـــهُ  ـــلُّ كُ ــــاءُ  ــــيَ ــــحَ لْ الـــذمـــيـــمـــة والـــصـــفـــات الـــســـقـــيـــمـــة، ولـــذلـــك قـــــالملسو هيلع هللا ىلص: «ا
قــصــة  ک  ربـــنـــا  عـــلـــيـــنـــا  يـــقـــص  الـــمـــبـــارك  الـــتـــنـــزيـــل  وفــــي   .(١ )« ــــــرٌ ــــــيْ خَ
الــبــنــتــيــن الـــصـــالـــحـــتـــيـــن، فـــقـــد ذكــــر أعـــظـــم مـــا تــحــلــيــا بـــه وهــــو الــحــيــاء 
حديث  مــن  بمعناه   (٦١١٧) بــرقــم  الــبــخــاري  وأخــرجــه   ،(٣٧) بــرقــم  مسلم  صحيح   (١)

حصينگ. بن  عمران 
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٢٨١
الــــذي مــنــعــهــمــا مـــن مــخــالــطــة الـــرجـــال مـــع شـــدة الــحــاجــة إلـــى ســقــي 

 4 3 2 1 0 / . -﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  قـــال  غــنــمــهــمــا، 
 A  @?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B
الــقــصــص،  [ســـورة   ﴾  [ Z Y X W V U T S R Q

.[٢٤  -٢٣ اآليــتــان: 
عــــيــــون  فـــــي  مــــنــــزلــــتــــهــــا  ويـــــرفـــــع  لــــــمــــــرأة  ا يــــجــــمــــل  مــــمــــا  – إن   ٨
عـــلـــى  ــــا  كــــمً حــــا لــــحــــيــــاء  ا يــــكــــون  أن  لــــــــزوج-  ا والســــيــــمــــا   - لـــــنـــــاس  ا
وقــد  مــشــيــهــا،  فـــي  حــتــى  تــهــا  وســكــنــا تــهــا  وحــركــا تــهــا  تــصــرفــا جــمــيــع 
عــلــى  لــصــالــح  ا لــرجــل  ا بــنــت  لــحــة  لــصــا ا لــمــرأة  ا عــن  ذلــك  اهللا  ذكــر 

 _  ^  ]  \﴿ لـــى:  تـــعـــا فـــقـــال  لــــمــــدح،  وا لـــثـــنـــاء  ا ســـبـــيـــل 
.[٢٥ رقــم:  يــة  آ لــقــصــص،  ا ﴾ [ســورة    `

عــاقــلــة  زوجــة  اهللا  يــرزقــه  أن  الــرجــل  عــلــى  الــنــعــم  أعــظــم  – مــن   ٩
حـــصـــيـــفـــة شــــديــــدة الـــمـــالحـــظـــة لـــمـــا فـــيـــه الـــخـــيـــر، عــــارفــــة بـــالـــفـــضـــائـــل 
بــنــت  الــصــالــحــة  الـــمـــرأة  عـــن  تــعــالــى  اهللا  قـــال  الـــصـــفـــات،  ومـــحـــاســـن 
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٢٨٢
.[٣٢ األحــزاب، آيــة رقــم: 

مــــن األمــــــور الـــتـــي تـــرفـــع مـــكـــانـــة الــــمــــرأة وتـــعـــلـــي مـــنـــزلـــتـــهـــا عــنــد 
ألطماع  قاطعة  تصرفاتها  تكون  أن  ا؛  جميعً الناس  عند  بل  زوجها 
الرجال  مع  الكالم  إلى  اضطرت  فإذا  والفجور،   الهو أصحاب 
والعبارات  األلفاظ  فيه  تتجنب  وأن  لين  وال  رقيق  غير  كالمها  كان 

.﴾  E  D  C  B﴿ األزواج  إال مــع  الــتــي ال تــنــبــغــي 
كــل  إلــيــه  يــســعــى  مــمــا  الــنــفــوس  عــلــى  الـــســـرور  إدخـــال  – إن   ١١
إدخــال  أحــد وهــو مــن نــعــيــم أهــل الــجــنــة، ولــذلــك يــنــبــغــي لــلــزوجــيــن 
اإلمام   فرو الصالحة،  المرأة  صفة  وهذه  بعضهما  على  السرور 
 : ــئِــلَ سُ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  هــريــرةگ  حــديــث أبــي  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد 
الَ  وَ  ، ــرَ مَ أَ ا  إِذَ ــهُ  ــطِــيــعُ تُ وَ  ، ــرَ ــظَ نَ ا  إِذَ هُ  ــرُّ ــسُ تَ ــتِــي  لَّ : «ا ــالَ قَ ؟  ــيْــرٌ خَ ــاءِ  الــنِّــسَ يُّ  أَ

.(١ )« ــالِــهِ مَ ــا وَ ــهَ ــسِ ــفْ نَ فِــي  هُ  ــرَ ــكْ يَ ــا  فِــيــمَ ــهُ  ــالِــفُ ــخَ تُ
عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمــام   رو –  ١٢
أنــهــا كــانــت مــع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــي ســفــر وهــي جــاريــة، فــقــال ألصــحــابــه: 
ــنَــا  ــبِــثْ ــلَ فَ  ، ــهُ ــتُ ــقْ ــبَ ــسَ فَ  ،« ــكِ ــابِــقْ سَ ــيْ أُ ــالَ ــعَ : «تَ ــالَ ــمَّ قَ ــوا، ثُ مُ ــدَّ ــقَ ــتَ فَ ــوا»،  مُ ــدَّ ــقَ «تَ

.(٢ )« بِــتِــيــكِ هِ  ــذِ : «هَ ــالَ ــقَ فَ ــنِــي،  ــبَــقَ ــسَ فَ ــنِــي  ــقَ ــابَ ــمُ سَ ــحْ الــلَّ ــنِــي  ــقَ هِ ا رَ ذَ إِ ــتَّــى  حَ
إســنــاده  مــحــقــقــوه:  وقـــال  بــرقــم (٧٤٢١)،   (٣٨٤  – أحــمــد (٣٨٣/١٢  اإلمـــام  مــســنــد   (١)

قوي.
الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٤١١٩)،   (١٤٥/٤٠)  (٢)
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٢٨٣
عــائــشــةڤ   حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   رو –  ١٣
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ــولُ  سُ رَ هُ  ــذُ خُ ــأْ ــيَ فَ  ، ــائِــضٌ حَ ــا  نَ أَ وَ قَ  ــرْ ــعَ الْ قُ  ــرَّ ــعَ تَ أَ ــنْــتُ  كُ قــالــت: 
ــولُ  سُ هُ رَ ــذُ خَ ــأْ ــيَ فَ  ، ـــاءِ نَ ِ اإلْ ــنَ  بُ مِ ـــرَ شْ أَ وَ ــي،  ــمِ فَ ــانَ  ــثُ كَ ــيْ حَ ــهُ  ــمَ فَ ــعُ  ــضَ ــيَ فَ

.(١ ) ــائِــضٌ حَ ــا  نَ أَ وَ ــي،  ــمِ فَ ــانَ  ــيْــثُ كَ حَ ــهُ  ــمَ فَ ــعُ  ــيَــضَ فَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص 

حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ١٤– رو
ــتَــانِ  يَ ــارِ جَ ي  ـــنْـــدِ عِ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ـــولُ  سُ رَ ــيَّ  ــلَ عَ ـــلَ  خَ دَ قــالــت:  ڤ  عــائــشــة 
 ، ـــهُ ـــهَ جْ وَ لَ  ـــــوَّ حَ وَ  ، اشِ ــــرَ لــــفِ ـــى ا ـــلَ ـــعَ عَ ـــجَ ـــطَ ـــاضْ فَ  ، ـــاثَ ـــعَ ـــنَـــاءِ بُ ـــانِ بِـــغِ ـــنِّـــيَ ـــغَ تُ
ــيِّ  ــبِ ـــنْـــدَ الــنَّ ــانِ عِ ــيْــطَ ةُ الــشَّ ـــارَ مَ ـــزْ : مِ ــــالَ قَ وَ نـِـي  ــرَ ــتَــهَ ــانْ فَ  ، ـــرٍ ـــكْ ـــو بَ بُ ــــلَ أَ خَ دَ وَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــا»،  ــمَ ــهُ عْ : «دَ ــالَ ــقَ فَ مُ  ــالَ الــسَّ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ اهللاِ  ــولُ  سُ رَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــلَ  ــبَ قْ ــأَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص، 
قِ  رَ بِــالــدَّ انُ  ــودَ الــسُّ ــبُ  ــعَ ــلْ يَ  ، ــيــدٍ عِ مَ  وْ يَ انَ  كَ وَ ــتَــا،  جَ ــرَ ــخَ فَ ــا  ــمَ ــهُ تُ ــزْ ــمَ غَ ــلَ  ــفَ غَ
؟»  يــنَ ــنْــظُــرِ تَ ــيــنَ  ــهِ ــتَ ــشْ : «تَ ــالَ ــا قَ مَّ إِ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــتُ الــنَّــبِــيَّ لْ ــأَ ــا سَ مَّ ــإِ فَ  ، ابِ ــرَ الــحِ وَ
 : ـــولُ ـــقُ يَ ـــــوَ  هُ وَ  ، هِ ـــــدِّ خَ ـــى  ـــلَ عَ ي  ــــدِّ خَ  ، هُ اءَ رَ وَ ـــنِـــي  ـــامَ قَ ـــأَ فَ  ، ـــمْ ـــعَ نَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ
 : ــتُ ــلْ قُ ؟»  ــكِ ــبُ ــسْ : «حَ ــالَ قَ  ، ــتُ ــلْ ــلِ مَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ  « ةَ ـــدَ فِ رْ أَ ــنِــي  بَ ــا  يَ ــمْ  ــكُ ونَ «دُ

.(٢ ــبِــي»( هَ ــاذْ : «فَ ــالَ ، قَ ــمْ ــعَ نَ

 ، هُ دَ بَعْ وَ مِ  ــــــــــــــالَ سْ ِ اإلْ بْلَ  قَ ثَالِ  َمْ األْ عَ  وْ رَ أَ ةُڤ  يجَ دِ خَ بَتْ  رَ – ضَ  ١٥
ــثَــاالً  لِـــكَ مِ ــونَ ذَ ــكُ ـــولِ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص لِــيَ سُ اقِــفِ رَ ــوَ مَ ــا وَ ــهَ ــفِ اقِ ــوَ ــضَ مَ ــعْ ــرُ بَ كِّ ــذَ نُ وَ
ــيَــاةً  حَ ا  مَ هِ ضِ بَعْ ــعَ  مَ ا  مَ يَاتُهُ حَ ــونَ  ــكُ تَ نْ  أَ انِ  يــــدَ رِ يُ ــنِ  ــيْ جَ وْ زَ ــل  لِــكُ   ــتَــذَ ــحْ يُ

مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٤٩٥٤)،   (٤٢٧/٤١)  (١)
له. واللفظ  برقم (٢٩٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٩٤٩)،  البخاري  صحيح   (٢)



٢٨٤
. طِيبَةً ةً  يدَ عِ سَ

قالت:  أنها  عائشةڤ  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
فِــي  ــةُ  ــالِــحَ الــصَّ ــا  يَ ؤْ الــرُّ ــيِ  حْ الــوَ ــنَ  مِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص   ـــولُ  سُ رَ ــهِ  بِ ئَ  ـــدِ بُ ــا  مَ لُ  وَّ أَ
، وجــاء في  ــبْــحِ الــصُّ ــقِ  ــلَ فَ ــثْــلَ  مِ تْ  ــاءَ جَ إِالَّ  ــا  يَ ؤْ رُ   ــرَ يَ الَ  ــانَ  ــكَ فَ  ، مِ الــنَّــوْ
ــلَ  خَ ــدَ فَ  ، هُ ادُ ــــؤَ فُ ــفُ  جُ ــرْ يَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــولُ  سُ رَ ــا  ــهَ بِ ــعَ  جَ ــرَ آخــر الــحــديــث، فَ
لُوهُ  مَّ زَ فَ ــونِــي»  ــلُ مِّ زَ ــونِــي  ــلُ مِّ : «زَ ــالَ ــقَ فَ ڤ،  ــلِــدٍ يْ ــوَ خُ بِــنْــتِ  ــةَ  يــجَ ــدِ خَ ــلَــى  عَ
ــا لـِـي»،  ــةُ مَ يــجَ ــدِ يْ خَ : «أَ ــةَ يــجَ ــدِ ـــالَ لِــخَ ـــمَّ قَ ، ثُ عُ وْ ــهُ الــــرَّ ــنْ ـــبَ عَ هَ ــتَّــى ذَ حَ
 : ةُ يجَ دِ خَ الَتْ  قَ فَ ي»،  سِ نَفْ لَى  عَ يتُ  شِ خَ دْ  «لَقَ  : الَ قَ  ، بَرَ الْخَ ا  هَ بَرَ خْ أَ وَ
 ، لَّ الكَ لُ  مِ تَحْ وَ  ، مَ حِ الرَّ لُ  تَصِ لَ نَّكَ  إِ ا،  بَدً أَ اُهللا  يكَ  زِ يُخْ ا  مَ  ِ َواهللَّ الَّ  كَ
 ، ــقِّ ــبِ الــحَ ائِ ــوَ ــى نَ ــلَ ــيــنُ عَ ــعِ تُ وَ  ، ــيْــفَ ي الــضَّ ــرِ ــقْ تَ وَ  ، ومَ ــدُ ــعْ ــبُ الــمَ ــسِ ــكْ تَ وَ
بْدِ  عَ بْنِ  دِ  سَ أَ بْنِ  فَلِ  نَوْ بْنَ  ةَ  قَ رَ وَ بِهِ  تَتْ  أَ تَّى  حَ ةُ  يجَ دِ خَ بِهِ  تْ  انْطَلَقَ فَ
تُبُ  كْ يَ انَ  كَ وَ  ، لِيَّةِ اهِ الجَ فِي  رَ  نَصَّ تَ أً  رَ امْ انَ  كَ وَ ةَ  يجَ دِ خَ مِّ  عَ ابْنَ    زَّ العُ
نْ  أَ اُهللا   اء  شَ ــا  مَ نِــيَّــةِ  ا ــبْــرَ بِــالــعِ ــيــلِ  ــجِ نْ اإلِ ــنَ  مِ ــتُــبُ  ــيَــكْ فَ  ، انِــيَّ ــبْــرَ الــعِ الــكِــتَــابَ 
ــنَ  ـــا بْ يَ  : ـــةُ يـــجَ ـــدِ خَ ـــهُ  ـــتْ لَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــيَ ـــمِ ـــدْ عَ ا قَ ـيــرً ــبـِ ــا كَ ــخً ــيْ ــــانَ شَ كَ وَ  ، ـــتُـــبَ ـــكْ يَ
؟  ــرَ تَ ا  اذَ مَ ي  خِ أَ ابْنَ  ــا  يَ  : ةُ قَ رَ وَ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــيــكَ خِ أَ ــنِ  بْ ــنَ  مِ ــعْ  ــمَ اسْ  ، مِّ عَ
وسُ  النَّامُ ا  ذَ هَ  : ةُ قَ رَ وَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ،َأ رَ ا  مَ بَرَ  خَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ هُ  بَرَ خْ أَ فَ
يا  حَ ونُ  كُ أَ يْتَنِي  لَ ا  يَ ا،  عً ذَ جَ ا  فِيهَ يْتَنِي  لَ ا  يَ ى،  وسَ مُ لَى  عَ اُهللا  لَ  نَزَّ ي  الَّذِ
؟»،  ـــمْ هُ ـــيَّ  جِ ـــرِ ـــخْ مُ وَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ـــولُ  سُ ـــالَ رَ ، قَ ـــكَ مُ ـــوْ ــكَ قَ جُ ــرِ ــخْ يُ ــيــنَ  حِ
إِنْ  ، وَ يَ ـــودِ ـهِ إِالَّ عُ ــتَ بـِ ــئْ ــا جِ ــطُّ بِــمَ ـــلٌ قَ جُ تِ رَ ـــأْ ــمْ يَ ، لَ ــمْ ــعَ : نَ ـــةُ قَ رَ ـــالَ وَ قَ
 ، فِّيَ تُوُ نْ  أَ ةُ  قَ رَ وَ بْ  نْشَ يَ مْ  لَ مَّ  ثُ ا،   رً زَّ ؤَ مُ ا  رً نَصْ كَ  رْ نْصُ أَ كَ  مُ وْ يَ نِي  كْ رِ دْ يُ

٢٨٤HRI@·”â@ZÄbÿ‰€a@Üïb‘fl@·Ëœ@Ôœ@Ä˝–€aÎ@ÒÖb»é€a



٢٨٥
.(١) ــيُ حْ ــتَــرَ الــوَ فَ وَ

فوقوفها مع النبيملسو هيلع هللا ىلص وتثبيتها له وتبشيرها من أعظم مواقف امرأة 
وقد  إسالمها،  قبل  وقــع  كله  هــذا  بــأن  والعلم  اإلحــاطــة  مع  زوجــهــا،  مع 
يــردد:  فكانملسو هيلع هللا ىلص  النبيلة،  المواقف  هــذه  بإظهار  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  كافأها 
ا»(٣)،  بَّهَ قْتُ حُ زِ دْ رُ »(٢)، و«إِنِّي قَ لَدٌ ا وَ نْهَ انَ لِي مِ كَ ، وَ انَتْ كَ ، وَ انَتْ ا كَ هَ «إِنَّ
 ، النَّاسُ بِي  رَ  فَ كَ إِذْ  بِي  نَتْ  آمَ ــدْ  قَ ا،  نْهَ مِ ا  يْرً خَ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ هُ  اللَّ لَنِي  بْدَ أَ ــا  و«مَ

.(٤)« نِي النَّاسُ مَ رَ ا إِذْ حَ الِهَ تْنِي بِمَ اسَ وَ ، وَ نِي النَّاسُ بَ ذَّ تْنِي إِذْ كَ قَ دَّ صَ وَ
حتى  العظيمة  الفضائل  هذه  لها  يذكر  وفاتهاڤ  بعد  وكانملسو هيلع هللا ىلص 

خديجة(٥). إال  امرأة  الدنيا  في  يكن  لم  كأنه  عائشةڤ:  قالت 
البخاري   رو أحد،  ينله  لم  ما  عشرتها  بحسن  نالتڤ  وقد 
ـــى  تَ ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أبـــي هـــريـــرةگ قــــال: أَ
ــتْ  تَ أَ ــدْ  قَ ــةُ  يــجَ ــدِ خَ هِ  ـــذِ هَ  ! ــهِ الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيَّ  الــنَّ يــلُ  ــرِ ــبْ جِ
أْ  ـــرَ ـــاقْ فَ ـــكَ  ـــتْ تَ أَ ـــيَ  هِ ا  ذَ ــــإِ فَ  ، ابٌ ـــــرَ شَ وْ  أَ ـــامٌ  ـــعَ طَ وْ  أَ  ، امٌ دَ إِ فِـــيـــهِ  ــــاءٌ  نَ إِ ــا  ــهَ ــعَ مَ
بٍ  قَصَ نْ  مِ نَّةِ  الجَ فِي  بِبَيْتٍ  ا  هَ رْ بَشِّ وَ نِّي،  مِ وَ ا  هَ بِّ رَ نْ  مِ مَ  الَ السَّ ا  يْهَ لَ عَ

برقم (١٦٠). مسلم  وصحيح  برقم (٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٤٣٤). مسلم  وصحيح  برقم (٣٨١٨)،  البخاري  صحيح   (٢)

عائشةڤ. حديث  من  برقم (٢٤٣٥)  مسلم  صحيح   (٣)
صحيح  حديث  محققوه:  وقــال   ،(٢٤٨٦٤) برقم   (٣٥٦  /٤١) أحمد  اإلمــام  مسند   (٤)

عائشةڤ. حديث  من 
عائشةڤ. حديث  من  برقم (٣٨١٨)  البخاري  صحيح   (٥)



٢٨٦
.(١ ) ــبَ ــصَ الَ نَ وَ  ، فِــيــهِ ــبَ  ــخَ صَ الَ 

والــقــصــب لــؤلــؤ مــجــوف واســـع كــالــقــصــر الــمــنــيــف، والــصــخــب 
اخـــتـــالط األصــــــوات، والـــنـــصـــب: الـــتـــعـــب، قــــال  الـــســـهـــيـــلـــي: وإنـــمـــا 
– ألنــهــا  الــلــؤلــؤ  قــصــب  – يــعــنــي  قــصــب  مــن  الــجــنــة  فــي  بــبــيــت  بــشــرهــا 
ألنها  نصب،  وال  فيه  صخب  ال  اإليمان،  إلى  السبق  قصب  حازت 
ــا مــن الــدهــر، فــلــم  لــم تــرفــع صــوتــهــا عــلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ولــم تــتــعــبــه يــومً

.(٢ ا ( أبــدً وال آذتــه  ــا  تــصــخــب عــلــيــه يــومً
الــكــلــمــة  هـــذه  بــهــا  خــتــمــنــا  وأرضـــاهـــا  ڤ  مــواقــفــهــا  بــعــض  هـــذه 

والــمــســك خــيــر خــتــام.
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٤٣٢). مسلم  وصحيح  برقم (٣٨٢٠)،  البخاري  صحيح   (١)
.(٣١٧ كثير (٤/  البن  والنهاية  البداية   (٢)
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٢٨٧





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد.. فــاســتــكــمــاالً لــلــحــديــث الــســابــق.
حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو  –١٦
اهللا؟  رســـول  يـــا  فـــقـــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أتـــى  رجـــالً  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي 
الـــمـــاء،  إال  مـــعـــنـــا  مـــا  فـــقـــلـــن:  نـــســـائـــه،  إلــــى  فـــبـــعـــث  الـــجـــهـــد،  أصـــابـــنـــي 
ــةَ  ــلَ ــيْ الــلَّ هِ  ــــذِ ا» [هَ ــــذَ هَ ــيــفُ  ــضِ يُ وْ  أَ ـــمُّ  ـــضُ يَ ــــنْ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَ رســـول   فــقــال 
 [! اهللاِ ـــولَ  سُ رَ ـــا  [يَ أنــا  األنــصــار:  مــن  رجــل  فــقــال  اُهللا -]؟  هُ  مَ حِ رَ  -
اهللاملسو هيلع هللا ىلص [الَ  رســــول  ضــيــف  أكـــرمـــي  فـــقـــال:  امـــرأتـــه  إلـــى  بـــه  فــانــطــلــق 
فــقــال:  صــبــيــانــي،  قــوت  إال  عــنــدنــا  مــا   [ اهللِ فــقــالــت [وَ ــيــئًــا]  شَ يــهِ  ــرِ خِ ــدَّ تَ
أرادوا  إذا  صــبــيــانــك،  ونــومــي  ســراجــك،  وأصــبــحــي  طــعــامــك  هــيــئــي 
]. فــهــيــأت  ــةَ ــلَ ــيْ ــنَــا الــلَّ ــونَ ــطُ ي بُ ــوِ ــطْ نَ وَ اجَ  ــرَ ــئِــي الــسِّ ــفِ طْ ــأَ فَ ــي  ــالَ ــعَ تَ عــشــاء [وَ
طــعــامــهــا، وأصــبــحــت ســراجــهــا، ونــومــت صــبــيــانــهــا، ثــم قــامــت كــأنــهــا 
طاويين،  فباتا  يأكالن  أنهما  يريانه  فجعال  فأطفأته،  سراجها  تصلح 
ــةَ -  ــلَ ــيْ الــلَّ ــهُ  الــلَّ ــكَ  ــحِ فــقــال: «ضَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  إلــى  غــدا  أصــبــح  فــلــمــا 

 Ì  Ë  Ê  É﴿ اهللا:  فأنزل  ا»،  مَ الِكُ عَ فَ نْ  مِ  - بَ  جِ عَ وْ  أَ





٢٨٨
 ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í

.(١ )[٩ [ســورة الــحــشــر، آيــة رقــم: 

لـــقـــد عـــظـــم اإلســــــالم مـــكـــانـــة الــــمــــرأة وأشــــــاد بـــمـــواقـــفـــهـــا الــنــبــيــلــة 
ــتــلــى إلــى يــوم الــقــيــامــة. فــتــبــا ثــم تــبــا لــمــن يــســعــون  يُ ــا  وأنــزل فــيــهــا قــرآنً
إيــــراد هـــذه الــقــصــة  إلـــى إظـــهـــار اإلســــالم بــغــيــر ذلــــك. ولـــبـــيـــان وجـــه 

تــأمــل الــفــقــرات الــتــالــيــة:

ضــيــف  فــهــو  ا  مــمــيــزً ــا  ضــيــفً بــل  كــغــيــره  ــا  ضــيــفً لــيــس  الــضــيــف  هــذا  (أ) 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رســول 

إلــى  الــضــيــف  هـــذا  مــعــه  أخـــذ  گ  الــجــلــيــل  الــصــحــابــي  هـــذا  (ب) 
ورضــى  تــعــالــى  اهللا  رضـــى  بــذلــك  لــيــنــال  بــضــيــافــتــه  لــيــقــوم  بــيــتــه 
لـــــرســـــولملسو هيلع هللا ىلص،  ا دعــــــوة  تـــصـــيـــبـــه  أن  ورجـــــــاء  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـــــــول 
ولـــيـــدخـــل الـــســـرور عــلــى نــفــســه فـــإنـــه مـــن قـــوم يــحــبــون إكـــرام 

الــضــيــف.

األجر  في  لتشاركه  مميزٌ  ضيفٌ  الضيف  هذا  أن  امرأته  أخبر  (ج) 
.(٢ والــفــضــل والــحــمــد (

مسلم  وأخــرجــه   ،(١٦١٤) بــرقــم  األلــبــانــي۴  للشيخ  الــبــخــاري  صــحــيــح  مختصر   (١)
مختلف. بلفظ   ٢٠٥٤ برقم 
والثناء. المدح  هو  الحمد:   (٢)
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٢٨٩
يكفي  ما   سو الطعام  من  بيته  في  گ  األنصاري  يجد  لم  (د) 
وجــد  لــصــبــيــتــه، وفـــي هـــذه الــحــالــة الــبــالــغ فــيــهــا الــحــرج غــايــتــه 
الفضائل  هذه  لينال  معه  ويقف  يعينه  من  إلى  ا  مضطرً نفسه 

وجــده، فــيــا تــر مــن يــكــون؟ وقــد 
) إنـــهـــا زوجـــتـــه الــصــالــحــة الــكــريــمــة  الــعــاقــلــة الــذكــيــة الــصــابــرة  (هـــــ

الــوفــيــة.
الــضــيــف  حـــق  حـــقـــان:  عــلــيــك  اجــتــمــع  قـــد  لــزوجــهــا:  قــالــت  لـــو  (و) 
حــق  هـــنـــا  وهـــــو  أوالهـــــمـــــا  تــــقــــدم  أن  وعـــلـــيـــك  األهـــــــل،  وحـــــق 
األهــل، لــضــاق صــدره، وعــظــم حــرجــه. ولــكــنــهــاڤ لــم تــقــل 

ذلــك لــكــرم نــفــســهــا وطــيــب مــعــشــرهــا.
الــعــزم  وعــقــدت  الــنــيــة  بــيــتــت  عــشــرتــهــا  وحــســن  نــفــســهــا  كــرم  مــن  (ز) 
ســبــيــل  فــي  الــبــطــن  خــمــيــصــة  فــتــبــيــت  نــفــســهــا  عــلــى  تــؤثــر  أن  عــلــى 
ولــتــجــمــلــه  الــعــظــيــم  والــشــرف  الــفــضــائــل  تــلــك  زوجــهــا  يــنــال  أن 
مــا  إال  عــنــدي  مــا  تــقــل:  لــم  فــهــي  وضــيــفــه،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عــنــد 
عــشــاء  إال  عــنــدي  مـــا  وقـــالـــت:  نــفــســهــا  تــجــاهــلــت  بـــل  يــكــفــيــنــي 

الــصــبــيــة.
تــقــديــم  فــي  ــا  صــحــيــحً تــصــرفــهــا  يــكــون  أال  وخــوفــهــا  ذكــائــهــا  مــن  (ح) 
ليشتركا  لزوجها  ذلك  قالت  الصبية  حق  على  الضيف  حق 
تتهرب  أن  بإمكانها  وكان  نتائجه،  معه  ولتحمل  القرار  في 



٢٩٠
هـــذا الــمــوجــود أطــعــمــه مــن شــئــت وتــخــلــي  وتــقــول لــزوجــهــا: 
وحسن  نفسها  لكرم  ذلك  تفعل  لم  ولكنهاڤ  مسؤوليتها، 

قــدوة صــالــحــة. عــشــرتــهــا، فــأنــعــم بــهــا وأكــرم مــن 
وتـــقـــديـــم  األولـــــويـــــات  فـــقـــه  الـــشـــخـــص  يــــواجــــه  مــــا  أعـــظـــم  مــــن  (ط) 
الـــواجـــبـــات والـــحـــقـــوق بــعــضــهــا عـــلـــى بـــعـــض عـــنـــد الـــتـــزاحـــم، 
اهللا،  وفـــقـــه  مـــن  والـــمـــوفـــق   ،يــحــتــذ مـــثـــال  الــقــصــة  هـــذه  وفـــي 

ا يــفــقــهــه فــي الــديــن. اهللا بــه خــيــرً ومــن يــرد 
الزوجين  بين  مشتركة  النظرية  الفكرة  كانت  القصة  هذه  في  (ي) 
هــي  يـــتـــهـــا  را ورافـــــع  ألعـــبـــائـــهـــا  والـــحـــامـــل  لـــهـــا  الــمــنــفــذ  أن  إال 
وأن  ذكـــرهـــا  تــخــلــيــد  بـــذلـــك  فــاســتــحــقــت  الـــمـــبـــاركـــة،  الـــزوجـــة 

يــعــجــب ربــهــا مــن صــنــيــعــهــا.
اهللاملسو هيلع هللا ىلص عــلــى تــهــيــئــة  إكــرام ضــيــف رســول  فــي  يــقــتــصــراک  (ك) لــم 
وذلك  عليه،  السرور  إدخال  ذلك  على  زادا  بل  فقط  عشائه 
قــدمــاه  مــا  وأن  إكــرامــه  فــي  مــشــقــة  لــم يــلــحــقــهــمــا  أنــه  إظــهــار  فــي 
ئـــــد عـــن حـــاجـــتـــهـــمـــا، فـــأطـــفـــآ الــــســــراج وجـــعـــال يــوهــمــانــه  زا لـــه 

أنــهــمــا يــأكــالن.
فــوائــد  وفــي الــقــصــة  هــذا مــا تــيــســر بــيــانــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوعــنــا، 

االخــتــصــار: أخــر نــذكــر أظــهــرهــا عــلــى ســبــيــل 
فــي هــذه الــقــصــة بــيــان مــكــانــتــهملسو هيلع هللا ىلص وعــظــيــم مــنــزلــتــه عــنــد ربــه، فــإن 
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٢٩١
وأديــــا عــنــه الــحــق  هــذيــن الــصــحــابــيــيــن لــمــا قــامــا بــضــيــافــة ضــيــفــهملسو هيلع هللا ىلص 
يـــوم  إلــــى  تــتــلــى  آيــــات  فـــي  الـــحـــســـن  ذكـــرهـــمـــا  اهللا  خـــلـــد  عــلــيــه  الــــذي 
الـــقـــيـــامـــة، فــيــا تـــر كـــم تـــكـــون مــنــزلــة مـــن قـــام بـــدعـــوتـــه ونـــشـــر ســنــتــه 

وذب عــن ديــنــه؟!
الــيــد  ذات  وقـــلـــة  الـــعـــيـــش  ضـــيـــق  مـــن  عـــلـــيـــهملسو هيلع هللا ىلص  كــــان  مـــا  وفـــيـــهـــا: 
ا مــنــه لــذلــك فــإنــه لـــو شـــاء لــكــان غــيــر ذلـــك، ولــكــنــهملسو هيلع هللا ىلص آثــر  اخـــتـــيـــارً
يــكــون  أن  وفـــضـــل  األولـــــى،  عـــلـــى   واألخـــــر الـــفـــانـــيـــة  عـــلـــى  الـــبـــاقـــيـــة 

. ا رســوالً عــبــدً
صــــبــــرهــــن  وعـــــظـــــيـــــم  لــــــــــرســــــــــولملسو هيلع هللا ىلص،  ا أزواج  فـــــضـــــل  وفــــــيــــــهــــــا: 

وزيــنــتــهــا. الــدنــيــا  الــحــيــاة  عــلــى  ورســولــه  اهللا  واختيارهن 
فــإن  كــفــايــة  فــرض  هــو  مــا  والــفــروض  الــواجــبــات  مــن  أن  وفــيــهــا: 
به. الصحابيين  هذين  بقيام  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  سقط  الضيف  هذا  حق 
بحق  المسلمين  إخوانه  أحد  يقوم  أن  الرجل  سؤال  أن  وفيها: 

وجــب عــلــيــه ال يــســتــطــيــعــه لــيــس مــن الــســؤال الــمــذمــوم.
بــل  فــقــط  الـــطـــعـــام  بـــإطـــعـــام  يـــكـــون  ال  الــضــيــف  إكــــرام  أن  وفـــيـــهـــا: 
وغيرهما  بالحديث  ومؤانسته  به  الترحيب  من   أخر ا  أمورً يشمل 

آلخــر، قــال الــشــاعــر: مــمــا يــخــتــلــف فــيــه الــنــاس مــن مــجــتــمــع 
ـــةِ امَ ـــرَ الـــكَ ــــنَــــصُّ  فَ ــــتْ  ــــبَّ شِ ا  إِذَ ــــارُ  نَ القُوتِالــــنَّ رَ مِ يَسَّ ا تَ رُ مَ النَّصُّ اآلخَ وَ



٢٩٢
الضيف  يجعل  ما  لضيفه  المضيف  يظهر  أن  ينبغي  أنه  وفيها: 

األمــر بــعــكــس ذلــك. وإن كــان  يــطــمــئــن أنــه لــم يــشــق عــلــيــه 
األعـــمـــال  وفـــضـــائـــل  األخــــالق  مــحــاســن  مـــن  اإليـــثـــار  أن  وفـــيـــهـــا: 

وهــو مــع الــخــصــاصــة أعــظــم وأجــل.
الــفــضــائــل  اكــتــســاب  إلـــى  نــفــســه  تــســمــو  قـــد  الــشــخــص  أن  وفــيــهــا: 
فليستمسك  وجده  فإذا  المعين،  إلى  بعضها  في  يحتاج  قد  ولكنه 

وال يــفــرط فــيــه فــإن وجــوده عــزيــز. بــه 
مــن  يـــعـــد  ال  الــــواقــــع  تـــخـــالـــف  أفــــعــــاالً  الـــمـــرء  إظـــهـــار  أن  وفـــيـــهـــا: 

إذا كــان ذلــك لــمــصــلــحــة تــقــتــضــيــه. الــكــذب الــمــذمــوم 
وفــيــهــا: فــضــل الــصــبــر وعــظــيــم جـــزائـــه فــصــبــرهــم عــلــى الـــجـــوع مــع 
حين  قلوبهم  يعتصر  الذي  األلم  على  وصبرهم  الشبع  على  قدرتهم 
الزوجة  وصبر  ينومونهم،  الذين  هم  بل  ا  جياعً يبيتون  صبيانهم  يرون 
ال  وهــم  ذلــك  وكــل  التكاليف  هــذه  كــل  لها  جلب  الــذي  زوجــهــا  على 
ــا لــتــخــلــيــد ذكـــرهـــم فـــي أحــســن  يــعــلــمــون أن فــعــلــهــم هــــذا ســيــكــون ســبــبً

وأبقى. خير  اهللا  عند  وما  الرسل،  خير  لسان  وعلى  الكتب 
الـــتـــعـــجـــب  اهللاک:  صـــــفـــــات  مــــــن  صــــفــــتــــيــــن  إثــــــبــــــات  وفـــــيـــــهـــــا: 

والــضــحــك.
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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٢٩٣





أن  وأشـــهـــد  اهللا،  رســـول  عــلــى  والـــســـالم  والـــصـــالة  هللا،  الــحــمــد 
ورســولــه  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشــهــد  لــه،  شــريــك  ال  وحــده  اهللا  إلــه  ال 

وبــعــد: فــنــســتــكــمــل حــديــثــنــا الــســابــق.

لـــزوجـــان  ا يـــتـــبـــادل  أن  لـــزوجـــيـــة  ا لـــعـــشـــرة  ا مـــحـــاســـن  ١٧– مـــن 
لـــبـــخـــاري  ا  رو فـــقـــد  فـــعـــة.  لـــنـــا ا لـــقـــصـــص  وا لـــمـــفـــيـــدة  ا ديــــث  األحــــا
ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ لــنَّ ا نَ  ــا كَ قــالــت:  ئــشــةڤ  عــا عــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
الَّ  إِ وَ ـــنِـــي،  ثَ ـــدَّ حَ ـــةً  ـــظَ ـــقِ ـــيْ ـــتَ ـــسْ مُ ـــنْـــتُ  كُ نْ  ــــإِ فَ  ، ـــرِ ـــجْ ـــفَ لْ ا ـــيِ  ـــتَ ـــعَ كْ رَ ـــى  ـــلَّ صَ ا  ذَ إِ

.(١ ) ــعَ  ــجَ ــطَ اضْ

رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  على  تقص  ڤ  عائشة  المؤمنين  أم  وهــذه   –١٨
ــا عـــن تــقــيــيــم الــنــســاء ألزواجـــهـــن والـــرســـول عــلــيــه الــصــالة  ا عــجــيــبً خـــبـــرً
في  ومسلم  البخاري   رو حديثها،  على  ويعقب  لها  يستمع  والسالم 
 ، ةً أَ رَ امْ ةَ  رَ شْ عَ   دَ إِحْ لَسَ  جَ قالت:  عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما 

يْئًا: شَ نَّ  هِ اجِ وَ زْ أَ بَارِ  أَخْ نْ  مِ نَ  تُمْ كْ يَ الَ  نْ  أَ نَ  دْ اقَ عَ تَ وَ نَ  دْ اهَ تَعَ فَ
له. واللفظ  برقم (٧٤٣)  مسلم  وصحيح  برقم (١١٦١)،  البخاري  صحيح   (١)





٢٩٤
الَ  ــبَــلٍ  جَ سِ  أْ رَ ــلَــى  عَ  (١ ) ــثٍّ غَ ــلٍ  ــمَ جَ ــمُ  ــحْ لَ ــي  جِ وْ زَ ــى:  ُولَ األْ ــتِ  ــالَ قَ  

.(٢ ) ــلَ ــيُــنْــتَــقَ فَ ــيــنٌ  ــمِ الَ سَ وَ ــى،  ــقَ تَ ــيُــرْ فَ ــلٌ  ــهْ سَ
الَ  نْ  أَ ــــــافُ  خَ أَ ـــــي  نِّ إِ  ،(٣ ) هُ ـــــرَ ـــــبَ خَ ـــــثُّ  بُ أَ الَ  ــــــي  جِ وْ زَ  : ـــةُ ـــيَ ـــانِ لـــثَّ ا ــــتِ  ــــالَ قَ

.(٥ ) هُ ــرَ ــجَ بُ وَ هُ  ــرَ ــجَ ــرْ عُ كُ ذْ هُ أَ ــرْ كُ ذْ نْ أَ إِ  ،(٤ ) هُ رَ ذَ أَ
نْ  إِ وَ  ،(٧ ) ــــقْ ــــلَّ طَ أُ ـــقْ  ـــطِ نْ أَ نْ  إِ  ،(٦ ) ـــقُ ـــنَّ ـــشَ ـــعَ لْ ا ـــــي  جِ وْ زَ  : ـــةُ ـــالِـــثَ لـــثَّ ا ـــتِ  ـــالَ قَ
نفعه  قلة  في  المبالغة  منه  والمقصود  الضأن،  كلحم  ال  الرداءة  في  الجمل  كلحم  أي   (١)

منه. الطبع  ونفاد  عنه  والرغبة 
والمقصود منه المبالغة في تكبره وسوء خلقه، فال يوصل إليه إال بغاية المشقة، وال   (٢)
ال  أي  ينتقل،  ال  ومعنى  ــا،  رديــئً ــا  مــكــروهً كــونــه  مــع  غيرها  وال  عــشــرة  فــي  زوجــتــه  ينفع 
عنه  يرغبون  بل  الوصول،  ومشقة  التعب  مقاساة  بعد  ليأكلوه  بيوتهم  إلى  الناس  ينقله 

الخلق.  وسوء  أهله  على  والكبر  والرداءة  بالبخل  وصفته  فقد  وبالجملة  لرداءته، 
أي: ال أظهره وأنثره.  (٣)

إلــى  راجـــع  فــيــه  الــضــمــيــر  أن  الــصــواب  بــل  قــلــت:  أن يــطــلــقــهــا،  ذكـــره  مــن  أي تــخــاف   (٤)
الــخــبــر، والــمــعــنــى إن شــرعــت فــي الــخــبــر أخـــاف أن أتــركــه لــكــثــرتــه، تــعــلــيــق الــشــيــخ 

األلباني۴. الدين  ناصر 
وباطنها. ظاهرها  كلها،  عيوبه  أي  الثاني  وفتح  األول  بضم   (٥)

الــعــجــر: جــمــع عــجــرة وهـــي نــفــخــة فــي عـــروق الــعــنــق، والــبــجــر جــمــع بــجــرة: الــســرة.   
تــريــد: ال أخـــوض فــي ذكــر خــبــره، فــإنــي أخـــاف مــن ذكـــره الــشــقــاق والــفــراق وضــيــاع 

والعيال. األطفال 
بــفــتــح الــعــيــن والــشــيــن والـــنـــون مــفــتــوحــة مـــشـــددة، وهـــو الــطــويــل الــمــســتــكــره فـــي طــولــه   (٦)

الخلق. السيئ  النحيف 
أو  منه،  ألوالدي  الطالق  أحب  وال  خلقه،  لسوء  يطلقني  تفصيالً  بعيوبه  أنطق  إن  أي   (٧)

إليه. لحاجتي 
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٢٩٥
.(١ ) ــقْ ــلَّ عَ ــتْ أُ ــكُ سْ أَ

الَ  وَ  ،(٣ ) ـــرَّ قُ الَ  وَ ــرَّ  حَ الَ   ،(٢ ) ــةَ ــامَ ــهَ تِ ــلِ  ــيْ ــلَ كَ ـــي  جِ وْ زَ  : ــةُ ــعَ بِ ا الــرَّ ــتِ  ــالَ قَ
. ــةَ ــآمَ الَ سَ وَ ــةَ  ــافَ ــخَ مَ

 ،(٥ ) ــدَ سِ أَ جَ  ــرَ خَ نْ  إِ وَ  ،(٤ ) ــدَ ــهِ فَ ــلَ  خَ دَ نْ  إِ ــي  جِ وْ زَ  : ــةُ ــسَ ــامِ ــخَ الْ ــتِ  ــالَ قَ
.(٦ ). ــدَ ــهِ ــا عَ ــمَّ لُ عَ ــأَ ــسْ يَ الَ  وَ

 ،(٨ ) تَفَّ اشْ بَ  رِ شَ نْ  إِ وَ  ،(٧ ) لَفَّ لَ  كَ أَ نْ  إِ ي  جِ وْ زَ  : ةُ سَ ادِ السَّ الَتِ  قَ
.(١٠ ) ــبَــثَّ لْ ــمَ ا ــلَ ــفَّ لِــيَــعْ ــكَ ــولِــجُ الْ يُ الَ  وَ  ،(٩ ) ــتَــفّ لْ ــعَ ا ــجَ ــطَ اضْ نِ  إِ وَ

أي وإن ســكــت عــن عــيــوبــه يــصــيــرنــي مــعــلــقــة، وهــي الــمــرأة الــتــي ال هــي مــزوجــة بــزوج   (١)
تتزوج. أن  تتوقع  مطلقة  هي  وال  ينفع، 

حولها. وما  مكة  وتهامة:  أمره.  وسهولة   األذ وعدم  االعتدال  كمال  في   (٢)

عشرته. في  اللذة  أنواع  جميع  وثبوت  أخالقه  لكرم   األذ عدم  عن  كناية   (٣)
كالفهد. نومه  كثر  الرجل:  فهد  لجماعها.  الفهد  كوثوب  يثبت  عليها  دخل  إن  أي   (٤)

األسد. فعل  فعل  الناس  خالط  أو  عندها  من  خرج  وإن   (٥)
ا. فوصفته بأنه كريم  أي ال يسأل عما علم في بيته من مطعم ومشرب وغيرهما تكرمً  (٦)
ذهب  ما  يتفقد  ال  أعدائه،  في  شجاع  قوي  بيته،  في  الجانب  لين  العشرة  حسن  الطبع 

قلبه. وسخاء  نفسه  لشرف  عنه  يسأل  وال  ومتاعه،  ماله  من 
الطعام. صنوف  وخلط  األكل،  أكثر  أي   (٧)

منه. شيئًا  اإلناء  في  يدع  ال  أي  قعره،  في  الماء  بقية  وهي  الشفافة  شرب  أي   (٨)
ا في ناحية وحده وال  أي إن اضطجع على جنبه التف في ثيابه وتغطى بلحاف منفردً  (٩)

لزوجته. فيه  نفع  فال  يباشرها، 
عليها. عنده  شفقة  فال  وحزنها،  بثها  ليعلم  ثيابها  تحت  يده  يدخل  وال  أي:   (١٠)



٢٩٦
هُ  لَ اءٍ  دَ لُّ  كُ  ، اءُ بَاقَ طَ اءُ  يَايَ عَ وْ  أَ  ،(١ ) اءُ يَايَ غَ ي  جِ وْ زَ  : ةُ ابِعَ السَّ الَتِ  قَ

. ــكِ ــال لَ ــعَ كُ ــمَ جَ وْ  ــكِ أَ ــلَّ فَ وْ  ــكِ أَ ــجَّ ٢)، شَ ) اءٌ دَ

ـــسُّ  ــــسُّ مَ ــــمَ لْ ا وَ  ،(٣ ) ـــــــبٍ نَ رْ يــــحُ زَ يـــحُ رِ ـــــي الـــرِّ جِ وْ : زَ ـــةُ ـــنَ ـــامِ لـــثَّ ـــتِ ا ـــالَ قَ
.(٤ ) ــبٍ نَ رْ أَ

ـيــمُ  ــظـِ ـــادِ عَ لـــنِّـــجَ يـــلُ ا ـــوِ ـــادِ طَ ـــمَ ـــعِ لْ ـــيـــعُ ا فِ ـــــي رَ جِ وْ : زَ ـــةُ ـــعَ ـــاسِ لـــتَّ ـــتِ ا ـــالَ قَ
.(٥ ) ــنَ الــنَّــادِ ــبَــيْــتِ مِ لْ يــبُ ا ــرِ ، قَ ــادِ مَ الــرَّ

ــرٌ  ــيْ خَ لـِـكٌ  ــا مَ ؟  لـِـكٌ ــا مَ ـــا  مَ وَ   ،(٦ ) لِـــكٌ ـــا مَ ـــي  جِ وْ زَ  : ةُ ــرَ ــاشِ ــعَ لْ ا ــتِ  لَ ــا قَ
وهو  غــي  ذو  أي  غياياء  العنين.  هــو  وقيل  الــعــي،  مــن  بمصالحه  القيام  عــن  عاجز  أي   (١)
الضاللة أو الخيبة. طباقاء أي أحمق، وقيل: هو الذي أطبقت عليه أموره، أو العاجز 

الكالم.  أو  الجماع  عن 
أو  نسائه،  رأس  يشج  أن  إمــا  أي:  الــنــاس، (شــجــك...)  عيوب  كل  فيه  اجتمعت  أي:   (٢)

األمرين. بين  لهن  يجمع  أو  أعضائهن  من  ا  عضوً يكسر 
والنعومة. اللين  في  األرنب  كمس  زوجي  مس  أي   (٣)

وكرم  الخلق  بحسن  تصفه  أنها  والمعنى  الرائحة،  طيب  النبات  من  نوع  الــزاي  (٤)بفتح 
المعاشرة، ولين الجانب كلين مس األرنب، وشبهت ريح بدنه أو ثوبه بريح الطيب. 

الناس. بين  وانتشاره  عليه  الثناء  طيب  به  يراد  أن  ويجوز 
ـتْ بــذلــك عــن عــلــو حــســبــه وشــرف  ــنـَ الــعــمــاد فــي األصـــل عــمــدٌ تــقــوم عــلــيــهــا الــبــيــوت، كَ  (٥)
أنه  إلى  إشارة  القامة،  طول  عن  به  نَتْ  كَ السيف.  حمائل  النون:  بكسر  والنجاد  نسبه. 
صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته. والرماد كناية عن كثرة الجود المستلزم لكثرة 
حذفت الياء  النادي  أصله  والناد  ودوام وقود ناره.  الرماد  لكثرة  المستلزمة  الضيافة، 
وهذا  والتحدث.  للتشاور  القوم  وجوه  فيه  يجتمع  الذي  الموضع  والنادي:  للسجع. 

يضيفهم.    لمن  ا  تعرضً النادي  من  قريبًا  بيوتهم  يجعلون  الكرام  شأن 
أي اسمه مالك. خير من ذلك: أي خير مما سأقوله في حقه، ففيه إيماء إلى أنه فوق   (٦)

والسماحة. الجود  من  يوصف  ما 
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٢٩٧
 ،(٢ ) حِ ـــارِ ـــسَ ـــمَ لْ ا تُ  ـــلِـــيـــالَ قَ  ،(١ ) كِ ـــارِ ـــبَ ـــمَ لْ ا اتُ  ـــثِـــيـــرَ كَ ـــلٌ  بِ إِ ـــهُ  لَ  ، لِــــكَ ذَ ـــنْ  مِ

.(٣ ) لِــكُ ا ــوَ هَ ــنَّ  ــهُ نَّ أَ ــنَّ  ــقَ يْ أَ ــرِ  هَ ــزْ ــمِ لْ ا تَ  ــوْ صَ ــنَ  ــعْ ــمِ سَ ا  ذَ إِ

؟  عٍ رْ زَ ــــــو  بُ أَ ـــا  ـــمَ فَ   ،(٤) عٍ رْ زَ ــــــو  بُ أَ ــــــــي  جِ وْ زَ   : ةَ ــــــرَ ــــــشْ عَ ـــــةَ  يَ ـــــادِ ـــــحَ الْ ــــتِ  ــــالَ قَ
  ،(٧) يَّ ـــــــــدَ ـــــــــضُ ــــــمٍ عَ ــــــحْ ـــــــــنْ شَ ـــــــــــــألََ مِ مَ (٦)، وَ ـــــــــــــــــــــيَّ نَ ــــــيٍّ أُذُ ــــــلِ ـــــــــنْ حُ (٥) مِ ــــــــــــــــــاسَ نَ أَ
ـــةٍ  ـــمَ ـــيْ ـــنَ ـــــــــلِ غُ ــــي أَهْ نِـــــــي فـِ ـــــــدَ جَ ــــــي(٨)،  وَ ــــــسِ ــــــفْ ـــــــــيَّ نَ ــــتْ إِلَ ــــحَ ــــجِ ــــبَ ــــنِــــي فَ ــــحَ ــــجَّ بَ وَ
،(١٠) ـــــــقٍّ ـــــــنَ مُ ـــــــــــسٍ وَ ائِ دَ ــــــيــــــطٍ وَ أَطِ ـــيـــلٍ وَ ـــهِ ــــــــلِ صَ ـــنِـــي فِـــــي أَهْ ـــلَ ـــعَ ـــجَ (٩)، فَ ــــــقٍّ ـــــشِ بـِ

اإلبل.  بروك  مكان  مبرك،  جمع   (١)
فـــي  مـــنـــهـــا  مــــا  لـــكـــثـــرة  قـــلـــيـــلـــة  نــــت  كــــا ســــرحــــت  فـــــإذا  بــــركــــت،  إذا  كـــثـــيـــرة  بــــلــــه  إ أي   (٢)
لـــضـــيـــفـــان  ا بـــه  نــــزل  إذا  حـــتـــى  لـــبـــيـــت  ا نـــب  بـــجـــا يـــتـــركـــهـــا  أو  لـــألضـــيـــاف،  مـــبـــاركـــهـــا 

حــاضــرة. كــانــت 
أي إذا سمعت اإلبل صوت العود الذي يضرب أيقن أنهن منحورات لألضياف من   (٣)

وجوده. كرمه 
كنته بذلك لكثرة زرعه، ويحتمل أنها كنته بذلك تفاؤالً بكثرة أوالده، ويكون الزرع   (٤)

الولد. بمعنى 
متدليًا.  الشيء  تحرك  وهو  النوس  من  أقام،  ةِ  نَ بِزِ  (٥)

به. هما  حالّ ما  أجل  من  أذنيها  حرك  أنه  المراد   (٦)
سمينة. جعلني   (٧)

نفسي. ففرحت  فرحني  المعنى:   (٨)
اســم  أنــه  ويــحــتــمــل  والــكــســر  بــالــفــتــح  وبــشــق  قــلــيــلــة،  غــنــم  أهــل  أي  للتقليل،  بالتصغير   (٩)
.[٧ آية:  النحل،  سورة  [من   ﴾*  ) قوله:﴿  ومنه  المشقة،  بمعنى  أو  موضع 

والمعنى: وجدني في أهل غنم قليلة، فهم في جهد وضيق وعيش.  
(١٠)أي فحملني إلى أهل خيل ذات صهيل، وإبل ذات أطيط، والصهيل: صوت الخيل. 
واألطــيــط: صــوت اإلبـــل، وبــقــر تــدوس الـــزرع فــي بــيــدره لــيــخــرج الــحــب مــن السنبل. 
من  وينظفه  الــحــب  ينقي  الــذي  وهــو  الــقــاف،  وتشديد  الــنــون  وفــتــح  الميم  بضم  ومــنــق 
=الــتــبــن وغــيــره بــعــد الـــدرس بــغــربــال وغــيــره، فــهــم أصــحــاب زرع وأربـــاب حــب نظيف. 



٢٩٨
(٣). أُمُّ أَبِي  نَّحُ قَ أَتَ بُ فَ ــرَ أَشْ (٢)، وَ بَّحُ أَتَصَ ــدُ فَ قُ أَرْ (١)، وَ بَّحُ هُ أَقُولُ فَالَ أُقَ نْدَ عِ   فَ

.(٦) احٌ ا فَسَ يْتُهَ بَ (٥)، وَ احٌ دَ ا رَ هَ ومُ كُ ؟(٤): عُ عٍ رْ ا أُمُّ أَبِي زَ ، فَمَ عٍ رْ زَ
 ،(٨ ) بَةٍ طْ لِّ شَ سَ مَ هُ كَ عُ جَ ضْ ٧):  مَ ؟( عٍ رْ بِي زَ ا ابْنُ أَ ، فَمَ عٍ رْ بِي زَ ابْنُ أَ

.(٩ ) ةِ ــرَ ــفْ ــجَ اعُ الْ رَ ذِ ــهُ  ــبِــعُ ــشْ يُ وَ
وكثرة،  ثــروة  أهــل  إلــى  فنقلها  ومشقة  قلة  أهــل  في  كانت  أنها  كله:  ذلــك  من  والــمــراد 

وغيرهما.  وإبل  خيل  أصحاب  لكونهم 
أي فأتكلم عنده بأي كالم فال ينسبني إلى القبح لكرامتي عليه، ولحسن كالمي لديه.  (١)
أي أنام  فأدخل في الصبح فيرفق بي وال يوقظني لخدمته ومهنته، ألني محبوبة إليه،   (٢)

وتخدمني. تخدمه  التي  بالخدم  ومكفية 
منه،  تتألم  لم  أنها  والمعنى:  غيره.  عند  قلته  مع  عنده،  لكثرته  الماء  وأدع   فأرو أي   (٣)

المشرب. جهة  من  وال  المرقد  جهة  من  ال 
ح البعير  قلت: وفي النهاية: «أرادت أنها تشرب حتى ترو وترفع رأسها. يقال: قَمَ  

بالنون».  ويرو الري،  بعد  الماء  من  رأسه  رفع  إذا  يقمح 
أرادت أن تمدح أمَّ زوجها بعد مدح زوجها.  (٤)

إذا  العدل  وهو  عكم  جمع  العكوم  كثيرة،  ثقيلة  عظيمة  طعامها  وأوعية  أعدالها  أي   (٥)
الكثيرة. الثقيلة  العظيمة  الراء:  بفتح  والرداح:  متاع،  فيه  كان 

الثروة. سعة  دليل  البيت  وسعة  واسع،  أي  الفاء  بفتح   (٦)
زرع. أبي  ابن  مدح  إلى  انتقلت   (٧)

(٨) أي مرقده كمسل: بفتح أوله وثانية بمعنى مسلول. شطبة: بفتح الشين وسكون الطاء 
اضطجاعه  محل  أن  والمعنى  السعف.  وهو  النخل  جريد  من  شق  أي  شطب  ما  وهي 
الخصر  دقــيــق  اللحم  خفيف  فهو  الــدقــة  فــي  الــجــريــد  مــن  مسلولة  كشطبة  الجنب  وهــو 

قشرها.  من  المسلولة  كالشطبة 
رة بفتح الجيم وسكون الفاء هي األنثى من أوالد  فْ بضم التاء ألنه من اإلشباع، والجَ  (٩)
وذلك  الدوام،  على  واحد  نحو  على  اللحم  قليل  مهفهف  ضاوي  أنه  والمراد  المعز، 

الكرام. شأن 
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٢٩٩
 ،(١ ا( هَ مِّ أُ عُ  طَوْ وَ ا  بِيهَ أَ عُ  طَوْ ؟  عٍ رْ زَ بِي  أَ بِنْتُ  ا  فَمَ  ، عٍ رْ زَ بِي  أَ بِنْتُ 

.(٣ ــا( تِــهَ ــارَ جَ ــيْــظُ  غَ وَ  ،(٢ ــا( ــائِــهَ ءُ كِــسَ ــلْ مِ وَ
بْثِيثًا(٥)،   يثَنَا تَ دِ بُثُّ حَ ؟ الَ تَ عٍ رْ بِي زَ (٤) أَ ةُ يَ ارِ ا جَ ، فَمَ عٍ رْ بِي زَ ةُ أَ يَ ارِ  جَ

ا(٧). يشً شِ تَعْ يْتَنَا  بَ ألَُ  تَمْ الَ  وَ يثًا(٦)،  نْقِ تَ نَا  تَ يرَ مِ ثُ  نَقِّ تُ الَ  وَ

ةً أَ رَ مْ ا ــيَ  ــقِ ــلَ فَ  ،(٩ ) ضُ خَ تُمْ طَابُ  وْ األَْ وَ  (٨ ) عٍ رْ زَ بُو  أَ جَ  رَ خَ  : لَتْ ا قَ
ـــا  هَ ـــرِ ـــصْ خَ ـــتِ  ـــحْ تَ ــــنْ  مِ نِ  ـــا ـــبَ ـــعَ ـــلْ يَ  ،(١٠ ) ـــنِ يْ ـــدَ ـــهْ ـــفَ لْ ـــا كَ ـــا  ـــهَ لَ نِ  ا ـــــدَ لَ وَ ـــا  ـــهَ ـــعَ مَ
 ،(١٢ ) يا رِ سَ الً  جُ رَ هُ  دَ عْ بَ ــتُ  ــحْ ــنَــكَ فَ ــا،  ــهَ ــحَ ــكَ نَ وَ ــنِــي  ــقَ ــلَّ ــطَ فَ  ،(١١ ) تَيْنِ نَ ا مَّ بِرُ

اإلطاعة. غاية  وألمها  ألبيها   مطيعة  هي  أي   (١)
النساء. في  ممدوح  وهذا  وسمنها،  لضخامتها  لكسائها  مالئة  أي   (٢)

وحسنها. جمالها  مزيد  بسبب  منها  لغيرتها  ضرتها،  فتغيظ  ضرتها،  منها  والمراد   (٣)
(٤) أي خادمته.

لديانتها. ا،  نشرً بيننا  فيما  به  نتكلم  الذي  كالمنا  تنشر  ال  والمعنى   (٥)
والنون  القاف،  وضم  التاء  بفتح  وتنقث  وصيانتها،  ألمانتها  نقالً  طعامنا  تنقل  ال  أي   (٦)

الطعام. الميم:  بكسر  والميرة:  تنقل،  ال  والمعنى:  ساكنة. 
بل  الــطــائــر،  عــش  كــأنــه  يصير  حــتــى  والــكــنــاســة  الــقــمــامــة  مــن  ا  مــمــلــوءً بيتنا  تجعل  ال  أي   (٧)

لشطارتها. وتنظفه  تصلحه 
األيام. من  يوم  في  لسفر  خرج   (٨)

(٩) أي والحال أن األوطاب جمع طب: أي أسقية اللبن، وتمخض بالبناء للمجهول أي 
حال  وذلك  اللبن  كثرة  حال  في  خرج  والمراد أنه  اللبن.  من  الزبد  الستخراج  تحرك 

للتجارة. العرب  خروج 
الحركة. وسرعة  واللعب  الوثوب  في  مثلهما  أي   (١٠)

بالرمانتين. الشبيهين  بثدييها  ولداها  فيلعب  كالرمانتين،  صغيرين  ثديين  ذات  أي   (١١)
(١٢) أي من سراة الناس وأشرافهم.



٣٠٠
  ،(٣ ) يـــا ـــرِ ثَ ـــا  ـــمً ـــعَ نَ ـــيَّ  ـــلَ عَ  (*) حَ ا رَ أَ وَ  ،(٢ ) ـــيـــا ـــطِّ خَ ــــذَ  خَ أَ وَ  ،(١ ) يـــا ـــرِ شَ ـــبَ  كِ رَ
ي  ــيــرِ مِ وَ عٍ  رْ زَ مَّ  أُ ــلِــي  كُ  : لَ ــا قَ  ،(٤ ) ــا  جً وْ زَ ــةٍ  ــحَ ئِ ا رَ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ نِــي  ــا ــطَ عْ أَ وَ
ـــةِ  نِـــيَ آ ـــرَ  ـــغَ صْ أَ ـــغَ  ـــلَ بَ ـــا  مَ نِـــي  ـــا ـــطَ عْ أَ ءٍ  ــــيْ شَ ـــلَّ  كُ ـــتُ  ـــعْ ـــمَ جَ ـــوْ  ـــلَ فَ  ،(٥ ) ــــكِ ــــلَ هْ أَ

. عٍ رْ زَ بِــي  أَ

بِــي  ــأَ كَ لَــكِ  ــتُ  ــنْ ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ اهللاِ ـــولُ  سُ رَ لِــي  ــالَ  قَ ــةُڤ:  ــشَ ــائِ عَ ــتْ  ــالَ قَ
.(٧ )(٦ )« عٍ رْ مِّ زَ ُ عٍ ألِ رْ زَ

وطمأنينة  لها  تطييبًا  ذلك  قال  حجر۴: «وكأنهملسو هيلع هللا ىلص  ابن  قال 
لــم  إذ  زرع  أبــي  أحوال  بــجــمــلــة  الــتــشــبــيــه  عــمــوم  إليــهــام  ــا  ودفــعً لــقــلــبــهــا 
اإلفــصــاح بــذلــك،  وقــد وقــع  يــكــن فــيــه مــا تــذمــه الــنــســاء ســو ذلــك، 
وفي   ،(٨ وعلمها»( فضلها  في  مثلها  جواب  ذلك  عن  هي  وأجابت 

فتور. بال  فيه  يلج  أي  مشيه  في   يتشر ا  فرسً أي   (١)
الرماح. فيها  تعمل  عمان  بحر  بساحل  قرية  الخط،  إلى  المنسوب  الرمح  وهو   (٢)

والنهاية. الصحيحين  في  لما  مخالف  خطأ  وهو  راح،  األصل  قلت:   (*)
(٣) أي جعلها داخــلــة عــلــي فــي وقــت الــــرواح وهــو مــا بــعــد الــــزوال، أو أدخــلــهــا عــلــي في 

المال. كثيرة  وهي  الثروة  من  وثريا:  والبقر،  والغنم  اإلبل  والنعم:  المراح. 
اثنين. اثنين  زوجين  الرواح  وقت  في  بيته  إلى  ذاهبة  بهيمة  كل  من  أعطاها   (٤)

أقاربك. وأعطي  تشائين  ما  كلي  زرع:  أبي  بعد  تزوجها  الذي  الزوج  قال  أي   (٥)
له. واللفظ  برقم (٢٤٤٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٥١٨٩)،  البخاري  صحيح   (٦)

بتحقيق  المحمدية  الشمائل  مختصر  من  منقول  الكلمات  معاني  مع  بتمامه  (٧)الحديث 
.(١٤٢ ص(١٣٤-  األلباني۴،  الدين  ناصر  محمد  الشيخ 

.(٢٧٥ فتح الباري (٩/   (٨)
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٣٠١
 ، عٍ رْ زَ مِّ  ُ ألِ عٍ  رْ زَ بِي  أَ كَ لَكِ  نْتُ  كُ ةُ  ائِشَ عَ ا  «يَ قال:  أنه  الطبراني  رواية 

.(١ )« ــقُ ــلِّ طَ ــا الَ أُ نَ أَ ، وَ ــقَ ــلَّ عٍ طَ رْ ــا زَ بَ نَّ أَ إِالَّ أَ
ــنْ  مِ لـِـي  ــرٌ  ــيْ خَ ـــتَ  نْ أَ اهللاِ  ـــولَ  سُ رَ ـــا  فــقــلــت: «يَ  :أخـــر روايـــة  وفــي 

.(٢ )« عٍ رْ مِّ زَ ُ عٍ ألِ رْ بِــي زَ أَ
هذا  فهل  امرأة،  عظيم  رجل  كل  وراء  قولهم:  يؤثر  – مما   ١٩

الــقــول صــحــيــح؟ وكــيــف يــكــون ذلــك؟
الــجــواب: انــظــر إلــى هــذه الــقــصــة.

UgÖ¬’\;Ô]â›;◊Œ¡^

لـــمـــري:  ا ســـنـــان  بــــن  لـــخـــارجـــة  ــــا  يــــومً عــــوف  بــــن  لــــحــــارث  ا قــــال 
ذاك؟  من  قال:  نعم!  له:  فقال  فيردني؟  أحد  إلى  أخطب  أتراني 
لــغــالمــه:  لـــحـــارث  ا فـــقـــال  لـــطـــائـــي،  ا الم  بـــن  حـــارثـــة  بـــن  أوس  قـــال: 
الم  بــــن  حــــارثــــة  بــــن  أوس  تــــيــــا  أ حـــتـــى  وركــــبــــا  فـــفـــعـــل،  بــــنــــا،  ارحــــــل 
عــوف  بــن  الحارث   رأ أن  فــلــمــا  مــنــزلــه،  فــنــاء  فــي  فوجداه  لــطــائــي  ا

حــارث. يــا  بــك  ــا  مــرحــبً قــال: 
لست  قــال:  خــاطــبًــا،  جئتك  قــال:  بــك؟  جــاء  مــا  قــال:  وبــك،  قــال: 
األلباني۴   الشيخ  وصححه   ،(٢٧٠) برقم   (١٧٣/٢٣) الكبير  الطبراني  معجم   (١)

برقم (١٤١). الصغير  الجامع  صحيح  في  كما 
.(٩١٣٨)  الكبر النسائي  سنن   (٢)



٣٠٢
ــا،  هـــنـــاك. فـــانـــصـــرف ولــــم يــكــلــمــه ودخـــــل أوس عـــلـــى امــــرأتــــه مــغــضــبً
وكــانــت مــن عــبــس، فــقــالــت: مــن رجــل واقـــف عــلــيــك فــلــم يــطــل، ولــم 
بالك  فما  قالت:  عوف.  بن  الحارث  العرب  سيد  ذاك  قال:  تكلمه؟ 
خاطبًا  أتــانــي  قــال:  وكــيــف؟  قــالــت:  استحمق!  إنــه  قــال:  تستنزله؟  لــم 
! قــالــت: أفــتــريــد أن تــزوج بــنــاتــك؟ قــال: نــعــم، قــالــت: فــإذا لــم تــزوج 
منك.  كان  ما  فتدارك  قالت:  ذلك،  كان  قد  قال:  فمن؟  العرب  سيد 
قالت:  مني؟  فرط  وقد  كيف  قال:  فترده.  تلحقه  قالت:  بماذا؟  قال: 
، فــلــم يــكــن عــنــدي فيه  قــل لــه: لــقــيــتــنــي مــغــضــبًــا بــأمــر لــم تــقــدم فــيــه قـــوالً
مــن الـــجـــواب إال مــا ســمــعــت، عــد ولـــك عــنــدي كــل مــا أحــبــبــت، فــإنــه 
ســيــفــعــل.. فـــركـــب فـــي إثـــرهـــمـــا. قــــال خـــارجـــة بـــن ســـنـــان: فـــــواهللَّ إنــي 
على  فأقبلت  ا،  أوسً فرأيت  التفاته  مني  حانت  إذ  الحارث  مع  ألسير 
إثرنا.  في  حارثة  بن  أوس  له:  – فقلت  غما  يكلمني  – وما  الحارث 
حــارث،  صــاح:  عليه،  نقف  ال  رآنــا  فلما  امــض.  بــه؟  نصنع  ومــا  قــال: 
ا، ودخـــل  أربـــع عــلــي ســـاعـــة، فــكــلــمــتــه بــذلــك الـــكـــالم، فــرجــع مـــســـرورً
أوس مــنــزلــه، وقــال لــزوجــتــه: ادعــي لــي فــالنــة – يــقــصــد أكــبــر بــنــاتــه -. 
فأتته. فقال: يا بنية، هذا الحارث ابن عوف سيد من سادات العرب، 
قالت:  تقولين؟  فما  مــنــه،  أزوجــك  أن  أردت  وقــد  خــاطــبًــا  جــاءنــي  قــد 
بعض  ــلــقــي  خُ وفـــي  – قــبــح -،  ردة  وجــهــي  فــي  امـــرأة  فــإنــي  تــفــعــل؟  ال 
بجارك  وليس  رحمي،  فيرعى  عمه  بابنة  ولست   ،- العيب   – الحدة 
فــي الــبــلــد فــيــســتــحــي مــنــك، وال آمــن أن يــر مــنــي مــا يــكــره فــيــطــلــقــنــي. 
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٣٠٣
 الصغر  فــنــاد  ...الــكــبــر مثل  فأجابت  للوسطى  ذلــك  مثل  وقــال 
فــعــرض عــلــيــهــا األمـــر، فــقــالــت: أنــت وذاك. فــقــال: قــد عــرضــت ذلــك 
واهللَّ  لكني  مقالتيهما-:  لها  يذكر  ولم   - فقالت  فأبتاه،  أختيك  على 
طلقني  فإن  أبًا،  الحسيبة  ا،  خلقً الرفيعة  ا،  يدً الصناع  ا،  وجهً الجميلة 
فــال أخــلــف اهللَّ عــلــيــه بــخــيــر. فــقــال: بـــارك اهللَّ عــلــيــك. ثــم خـــرج إلــى 
الـــحـــارث فــقــال: زوجــتــك يــا حـــارث ابــنــتــي بــهــيــســة بــنــت أوس. قــال: 
فضرب  ببيت  أمر  ثم  شأنها،  من  وتصلح  تهيئها،  أن  أمها  فأمر  قبلت. 
أدخلت  فلما  سنان:  بن  خارجة  الراوي  قال  إليه..  بها  بعث  ثم  لهما. 
ال  قال:  شأنك؟  من  أفرغت  فقلت:  خرج  ثم  هنيهة  لبث  بهيسة  عليه 
قالت:  عليها  دخلت  لما  قــال:  كيف؟  ســنــان:  بــن  خــارجــة  قــال   . واهللَّ
مـــه، أعــنــد أبـــي وإخـــوتـــي؟ هـــذا واهللَّ مـــا ال يـــكـــون.. فــأمــر بــالــرواحــل 
تقدم،  لخارجة:  الحارث  قال   ، اهللَّ شاء  ما  ســاروا  ولما  وارتحلوا.. 
وما  الطريق..  عن  بزوجته  الــحــارث  عــدل  ثم  فتقدمت  خــارجــة:  قــال 
قال:  ولم؟  قلت:   ، واهللَّ ال  قال:  أفرغت؟  فقلت:  بي،  لحق  أن  لبث 
 ! قــالــت لــي: أكــمــا يــفــعــل بــاألمــة الــجــلــيــبــة أو الــســبــيــة األخــيــذة، ال واهللَّ
حــتــى تــنــحــر الــجــزر وتــذبــح الــغــنــم، وتــدعــو الــعــرب، وتــعــمــل مــا يعمل 
منجبة.  تكون  أن  وأرجــو  وعقالً  همةً   أر إني  واهللَّ  فقلت:  لمثلي. 
فأحضر  ديارنا،  وصلنا  حتى  فرحلنا  خارجة:  قال  الحارث،  وسكت 
اإلبــــل والـــغـــنـــم، ثـــم دخــــل عــلــيــهــا. وســـرعـــان مـــا خــــرج عـــلـــي، فــقــلــت: 
لقد  واهللا  فقالت:  عليها  دخلت  قال:  ولم؟  قلت:  ال.  قال:  أفرغت؟ 



٣٠٤
ذكــر لــي مــن الــشــرف مــا ال أراه فــيــك؟ قــلــت: وكــيــف؟ قــالــت: أتــفــرغ 
في  الحرب  كانت  (المقصد:  ا!!  بعضً بعضها  تقتل  والعرب  للنساء، 
بــدايــتــهــا بــيــن عــبــس وذبــيــان). قــلــت: فــيــكــون مـــاذا؟ قــالــت: اخــرج إلــى 
تريد.  مــا  يفوتك  لــن  فــإنــه  أهــلــك  إلــى  ارجــع  ثــم  بينهم،  فأصلح  الــقــوم 
فمشينا  القوم  أتينا  حتى  فخرجنا  خارجة،  يا  بنا  اخرج  الحارث:  فقال 
رجل  كــل  عــن  القتلى،  يحتسبوا  أن  على  فاصطلحوا  بالصلح  بينهم 
ديـــة، فــحــمــلــنــا ثــالثــة آالف بــعــيــر فــي ثـــالث ســنــيــن، وانــصــرفــنــا بــأجــمــل 

المشهورة: بالقصيدة  الحارث  لمى  سُ أبي  بن  زهير  فمدح  الذكر، 
ـــمِ ـــلَّ ـــكَ تَ ــــــمْ  لَ ـــــنَـــــةٌ  دِمْ ـــــــــى  فَ أَوْ أُمِّ  ــــــــنْ  (١)أَمِ ـــمِ ـــلَّ ـــثَ ـــتَ ـــالـــمُ اجِ فَ رَّ ــــةِ الــــــــــدَّ ــــانَ مَ ــــوْ بِــــحَ

لـــشـــعـــبـــي  ا لـــــى  إ بــــســــنــــده  زكــــريــــا  بــــن  فــــى  لــــمــــعــــا ا لــــقــــاضــــي  ا  رو
نــهــن  فــإ تــمــيــم  بــنــي  بــنــســاء  عــلــيــكــم  شــعــبــي  يــا  شــريــح:  لــي  قــال  قــال: 
جـــنـــازة  مـــن  ـــا  يـــومً رجـــعـــت  فـــقـــال:  ذاك؟  وكـــيـــف  قـــلـــت:  لـــنـــســـاء!  ا
 (٢ رؤود( ريــــة  جــــا مـــعـــهـــا  بـــعـــجـــوز  فـــــإذا  بـــخـــبـــاء،  فــــمــــررت  ا  مـــتـــطـــهـــرً
فــقــلــت:  لـــمـــاء؟  ا أم  لـــيـــك  إ أعـــجـــب  لـــلـــبـــن  ا لـــت:  فـــقـــا فـــاســـتـــســـقـــيـــت، 
ظـــنـــه  أ نــــي  فــــإ ــا  لـــبـــنـً اســـقـــيـــه  بـــنـــيـــة  يــــا  لــــت:  فــــقــــا لـــــي،  إ عــــجــــب  أ لـــلـــبـــن  ا
فــقــالــت:  لــجــاريــة؟  ا هــذه  مــن  قــلــت:  شــربــت  فــلــمــا  فــســقــتــنــي  ــا،  غــريــبً
بـــنـــي  مــــن  ثــــم  تـــمـــيـــم،  بـــنـــي  نـــســـاء   إحـــــد حـــديـــر  بـــنـــت  زيـــنـــب  هــــذه 

.(٣٨ الحمدونية (٢/  التذكرة   (١)
شبابها. مقتبل  في   (٢)
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٣٠٥
نــعــم  لـــت:  قـــا تـــزوجـــيـــنـــيـــهـــا؟  أ قـــلـــت:  طـــهـــيـــة.  بـــنـــي  مـــن  ثـــم  حـــنـــظـــلـــة، 
ئــلــة،  لــقــا ا مــن  مــتــنــعــت  فــا مــنــزلــي،  لــى  إ نــصــرفــت  فــا  ، ا كــفــؤً كــنــت  إن 
بــن  مـــســـروق  لــثــقــات  ا نـــي  إخـــوا لـــى  إ وجــهــت  لــظــهــر  ا صــلــيــت  فــلــمــا 
لـــى  إ رحــــت  ثـــم  لـــعـــصـــر  ا فـــصـــلـــيـــت  يـــزيـــد،  بـــن  واألســـــود  األجـــــدع، 
مـــجـــلـــســـه  عــــن  لــــي  تـــنـــحـــى  نـــــي  رآ فـــلـــمـــا  مــــســــجــــده،  فــــي  وهـــــو  عـــمـــهـــا 
فــــقــــال:  حـــــاجـــــة،  لــــبــــو  طــــا ونــــحــــن  بـــمـــجـــلـــســـك  أحـــــق  نـــــت  أ فــــقــــلــــت: 
زيــنــب  ذكـــرت  نـــي  إ فــقــلــت:  حــاجــتــك؟  مــا  مــيــة  أ بـــا  أ يــا  بــك  ــا  مــرحــبً
عـــنـــهـــا  تــــك  وال  رغــــبــــة،  عـــنـــك  بـــهـــا  مــــا  واهللا  فــــقــــال:  أخــــيــــك،  بـــنـــت 
وصــلــت  فـــمـــا  نـــصـــرفـــت،  ا ثـــم  فـــزوجـــنـــي،  وتــكــلــمــت  قـــال:  مـــقـــصـــر، 
صـــنـــعـــت؟  مـــــــاذا  نــــفــــســــي:  فـــــي  فــــقــــلــــت  نــــدمــــت  حــــتــــى  مــــنــــزلــــي  لــــــى  إ
حــمــقــتــيــن  أجــمــع  ال  قــلــت:  ثــم  بــطــالقــهــا،  لــيــهــا  إ أرســل  أن  فــهــمــمــت 
تــكــن  وإن  اهللا،  حــمــدت  أحب  مــا  رأيت  فإن  إلي  أضــمــهــا  ولــكــنــي 
فــلــمــا  مـــتـــهـــا،  وكـــرا قـــهـــا  بـــصـــدا لـــيـــهـــا  إ فـــأرســـلـــت  طـــلـــقـــتـــهـــا،   األخــــر
ذا  إ لــســنــة  ا مــن  إن  هــذه  يــا  قــلــت:  عــنــهــا  لــنــســاء  ا وقــام  لــي  إ هــديــت  أُ
اهللا  ويسأال  خـــلـــفـــه  ركـــعـــتـــيـــن  تـــصـــلـــي  أن  لـــزوجـــهـــا  ة  مــــرأ ا هـــديـــت  أُ
فـــرغـــت  فـــلـــمـــا  خـــلـــفـــي،  هــــي  فـــــإذا  أصـــلـــي  فـــقـــمـــت  لـــبـــركـــة،  ا لـــى  تـــعـــا
رســـلـــك،  عـــلـــى  لــــت:  فــــقــــا يـــــدي  ومــــــددت  نـــهـــا،  مـــكـــا لـــــى  إ رجــــعــــت 
اهللا  وصــلــى  هللَّ  لــحــمــد  ا فــقــالــت:  لــكــعــبــة،  ا ورب  إحــداهــن  فــقــلــت: 
واهللا  وال  غــريــبــة،  ة  مــرأ ا نــي  فــإ بــعــد  مــا  أ لــه،  وآ مــحــمــد  ســيــدنــا  عــلــى 
ال  رجـــــل  نـــــت  وأ  ، هـــــذا مــــن  عـــلـــي  أصــــعــــب  هــــو  ــــا  مــــركــــبً ركــــبــــت  مــــا 



٣٠٦
أزدجــــر  تـــكـــره  وبـــمـــا  نــــت  أ تـــحـــب  بـــمـــا  فـــخـــبـــرنـــي  أخـــالقـــك  عــــرف  أ
فـــقـــلـــت:  قــــال:  ولــــك.  لـــي  اهللا  وأســـتـــغـــفـــر  هــــذا  قـــولـــي  قــــول  أ عـــنـــه، 
قــدمــت  فــقــد  بــعــد  مــا  أ لــه،  وآ مــحــمــد  عــلــى  اهللا  وصــلــى  هللَّ  لــحــمــد   ا
ســيــدة  اهللا  شــاء  إن  وأنــت  لــهــم،  رجــا ســيــد  زوجــك  دار  أهــل  عــلــى 
نــك  أخــتــا عـــن  فــحــدثــنــي  لـــت:  قـــا كـــرهـــوه،  أو  هـــذا  أحـــبـــوا  ئــهــم  نــســا
يــمــلــونــي  أن  فــأكــره  قاض  رجل  إني  فــقــلــت:  يزوروك؟  أن  تــحــب  أ
يــوم  كــل  نــا  وأ ســنــة  مــعــهــا  قــمــت  فــأ قــال:  عــنــي،  يــنــقــطــعــوا  أن  كــره  وأ
مــجــلــس  من  ا  يومً فــرجــعــت  مضى،  الذي  باليوم  مــنــي  ا  سرورً أشد 
هــذه  مـــن  فــقــلــت:  مــنــزلــي،  فـــي  وتــنــهــى  مــر  تــأ عــجــوز  فـــإذا  لــقــضــاء  ا
يــا  حــالــك  كــيــف  قــلــت:  أمــي،  هــذه  خــتــنــك  هــذه  قــالــت:  زيــنــب؟  يــا 
هـــلـــك؟  أ يـــت  رأ وكـــيـــف  مـــيـــة،  أ بـــا  أ يـــا  لـــك  حـــا كـــيـــف  لـــت:  قـــا هـــذه؟ 
ـــا  خـــلـــقً أســــوأ  تـــكـــون  ال  ة  لـــمـــرأ ا إن  لـــت:  فـــقـــا لـــخـــيـــر،  ا كـــل  فـــقـــلـــت: 
زوجــهــا،  عــنــد  حــظــيــت  ذا  وإ ــا،  غــالمً ولدت  ذا  إ لــتــيــن:  حــا فــي  مــنــهــا 
بــنــتــك  ا نــهــا  أ أشــهــد  فــقــلــت:  لــســوط،  فــا ــا  ريــبً أهــلــك  مــن  بــك  را فــإن 
كــل  فــي  تــجــيــئــنــي  فــكــانــت  األدب،  وأحــســنــت  لــريــاضــة  ا كــفــتــنــي  قــد 
مــعــهــا  قــمــت  فــأ تــنــصــرف،  ثــم  لــوصــيــة  ا بــهــذه  فــتــوصــيــنــي  مـــرة  حـــول 
وكــنــت  ـــا  يـــومً إال  لــيــلــة  وال  ـــا  يـــومً عــلــيــهــا  غــضــبــت  مـــا  ســنــة  عــشــريــن 
ــا  عــقــربً بــصــرت  وأ لــفــجــر  ا ركــعــتــي  ركــعــت  نــي  أ وذلــك  ــا،  لــمً ظــا لــهــا 
يــاك  إ زيــنــب  يــا  وقــلــت:  اإلناء  عــلــيــهــا  فــكــفــأت  قــتــلــهــا  عــن  وعــجــلــت 
فــحــركــتــه  اإلنـــاء  لـــى  إ فــعــجــلــت  لـــصـــالة،  ا لـــى  إ وخـــرجـــت  واإلنــــاء، 
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٣٠٧
صــبــعــهــا  أُ أمـــص  نـــا  وأ شــعــبــي  يـــا  يـــتـــنـــي  رأ ولـــو  لـــعـــقـــرب.  ا فــضــربــتــهــا 
بـــن  قـــيـــس  لــــه  يــــقــــال  جـــــار  لــــي  وكـــــان  تـــيـــن.  لـــمـــعـــوذ ا عـــلـــيـــهـــا  قــــــرأ  وأ

قــول: أ ذلــك  عــنــد  فــكــنــت  زوجــتــه،  يــضــرب  يــزال  ال  جــريــر، 
ــمْ هُ ــاءَ ــونَ نِــسَ بُ ــرِ ــضْ ــــاالً يَ جَ ـــــتُ رِ يْ أَ نَبَا رَ يْ زَ بُ  ـــرِ أَضْ ينَ  حِ ينِي  مِ يَ لَّتْ  فَشُ
اكِــبٌ ــوَ ــاءُ كَ الــنِّــسَ ــسٌ وَ ــمْ ــبُ شَ ــنَ يْ زَ ــاوَ ــبَ كَ ــوْ ــنَّ كَ ــهُ ــنْ ــقِ مِ ــبْ ـــمْ تُ ــتْ لَ ــعَ ــلَ ا طَ إِذَ

الــذي أقــول: وأنــا 
ــا ــهَ ــلُ أَهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هـــَ ارَ زَ ـــنَـــبُ  يْ زَ ا  ـــــاإِذَ هَ ارَ وَّ زُ تُ  مْ ــــــــــــــــــــرَ أَكْ وَ تُ  ـــدْ ـــشَ حَ
ــا ــهَ تُ رْ زُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  هُ تْ ارَ زَ ــيَ  هِ إِنْ  ـــــا (١)وَ هَ ارِ  دَ ـــوَ ــنْ لـِـي هَ ــكُ ـــمْ يَ إِنْ لَ وَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٣١٦ عساكر (٣١٥/٦-  ابن  تاريخ  تهذيب   (١)
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٣٠٩





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله.. عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد:
فـــي هــــذه الـــكـــلـــمـــة بـــيـــان بـــعـــض الـــمـــعـــالـــم الـــتـــي تـــعـــيـــن عـــلـــى فــهــم 

 B A @﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  تـــحـــقـــيـــقـــهـــا،  وطـــــرق  الـــنـــكـــاح،  مـــقـــاصـــد 
﴾[ســــــــــورة   LK  J  I  H  G  F  E  D  C

 \ [ Z Y﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[١٨٩ رقــــم:  آيــــة  األعــــــراف، 
 ﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

.[٢١ [ســورة الــروم، آيــة رقــم: 
تــــعــــالــــى:  وقــــــولــــــه   ،﴾K  J   ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه  فــــلــــنــــتــــأمــــل 
ومــا  هــذا الــســكــن؟ وكــيــف يــكــون الــســكــون؟  ﴿  b a﴾، فــمــا 

ومــا هــو الــواجــب فــعــلــه؟ هــي آثــاره عــلــى حــيــاة الــزوجــيــن؟ 
من  إليه  ويطمئن  إليه  يسكن  ما  كل  السكن  القاموس:  في  قال 

.(١ أهــل وغــيــره(
القاموس. جواهر  من  العروس  تاج   ١٩٩/٣٥  (١)





٣١٠
الــزوجــة بــذلــك  اهللا تــعــالــى  اآليــتــيــن الــكــريــمــتــيــن خــص  فــي هــاتــيــن 
والراحة،  االطمئنان  هو  والسكون  لزوجها.  السكن  هي  فجعلها 
تشمل  تكاد  واسعة  معان  على  العظيمة  الكلمة  هذه  اشتملت  وقد 
جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة. فــانــظــر إلـــى حـــال الـــنـــاس األســـويـــاء عــنــدمــا 
الكالم  ضبط  في  التكلف  من  يلزمهم  وما  مساكنهم  خارج  يكونون 
إلى  يعودون  عندما  إليهم  انظر  ثم  والسكون،  والحركة  والملبس 
يــــزول عــنــهــم ذلـــك الــتــكــلــف فـــي أكــلــهــم وشــربــهــم  مــســاكــنــهــم كــيــف 
ونــومــهــم وغــيــر ذلـــك بــمــا يــحــصــل لــهــم مــن الــطــمــأنــيــنــة واالنــبــســاط، 
فــكــذلــك الـــزوجـــة هـــي الــســكــن لــزوجــهــا. وهـــي حــيــن تــكــون كــذلــك 
لذلك،  مهيَّأة  خلقها  وقد  ڽ  الخالق  حكمة  وفق  تعمل  فإنما 

اهللا ولــتــكــثــر مــن شــكــره. فــلــتــحــمــد 
 *  )  ( '  &  %  $  #  "  قال تعالى: ﴿ ! 

.[١٨٧ رقم:  آية  البقرة،  ﴾ [سورة   / .  -  ,  +

عظيم  معنى   ﴾.  -  ,  +  *  )   ﴿ تعالى:  قوله  ففي 
متبادل  حق  وهو  بموجبه  ويعمال  له  يتفطنا  أن  الزوجين  على  يجب 

جليلة: أغراض  ثالثة  له  اللباس  أن  ذلك  وبيان  بينهما، 
ــســتــحــيــا مــن كــشــفــه. يُ األول: ســتــر مــا 

الــثــانــي: الــوقــايــة مــن الــحــر والــبــرد ونــحــوهــمــا.
الــثــالــث: الــتــجــمــل.
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 ML  K  J  I  H  G  F  E  D﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
Y X W V U T S RQ P O N﴾ [سورة 

.[٢٦ األعــراف، آيــة رقــم: 
ا عــن ســتــر الــعــورات والــوقــايــة  زائــدً والــريــاش هــو مــا يــتــجــمــل بــه 

اآلفــات. مــن 
من  يحتاج  الزوجين  من  واحد  كل  أن  فلنعلم  هذا  فهمنا  فإذا 

اآلخــر هــذه الــثــالثــة، فــأعــظــمــهــا:
اآلخــر  مــنــهــمــا  واحــد  كــل  يــســتــر  أن  الــزوجــيــن  فــعــلــى  –الستر:   ١

ــفــشــي لــه ســرا. يُ وال  وال يــظــهــر عــنــه مــا يــســوؤه إظــهــاره 
الــلــبــاس  كــوقــايــة  تـــؤذيـــه  الــتــي  اآلفــــات  مـــن  بــنــفــســه  يــقــيــه  أن   - ٢

الــحــر والــبــرد.
مــنــهــمــا  واحـــــد  كـــل  يـــكـــون  أن  إلــــى  ذلــــك  بـــعـــد  لـــيـــتـــرقـــى  ثـــم   -  ٣

لــآلخــر كــالــريــاش يــتــجــمــل بــه ويــظــهــر مــحــاســنــه.
آيــــة  لــــبــــقــــرة،  ا [ســــــــورة   ﴾p  o  n ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 

.[٢٢٨ رقم: 
ويـــنـــدرج تــحــت هـــذه الــجــمــلــة الــكــريــمــة مــعــان عــظــيــمــة، وحــكــم 
أن االنــتــفــاع بــهــا مــبــنــي عــلــى اإليــمــان بــهــا والــتــســلــيــم لــهــا  جــلــيــلــة، غــيــر 

وإلــيــك الــبــيــان: والــفــهــم الــصــحــيــح لــمــا دلــت عــلــيــه، 



٣١٢
البالغة  الحكمة  له  ڽ  الخلق  خالق  أن  يُعلم  أن  يجب   -١
ــلــفــوا بــه،  فــي خــلــقــه وأمـــره، ركــب الــرجــال عــلــى خــلــقــة تــنــاســب مــا كُ
اهــتــد لــمــا  وركــب الــنــســاء عــلــى خــلــقــة تــنــاســب مــا خــلــقــن لــه، فــمــن 
فـــق فـــي الـــداريـــن ونـــال الــســعــادتــيــن، ومـــن لـــم يــهــتــدِ كــان  وُ ــلــق لـــه  خُ

ومــن ثــم فــســاد الــفــكــر والــعــمــل. دلــيــالً عــلــى انــتــكــاس فــطــرتــه 
فــقــال  اآليـــة  هـــذه  فــي  أجــمــل  مــا   أخـــر آيـــة  فــي  تــعــالــى  – بــيــن   ٢

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى: 
.[٣٤ + , - .﴾ [ســورة الــنــســاء، آيــة رقــم: 

اآليــــة ذكــــر تـــعـــالـــى ســـبـــب جـــعـــل الـــقـــوامـــة فـــي الـــرجـــل،  فـــي هــــذه 
اآليــة الــســابــقــة، وأن ذلــك ألمــريــن: والــقــوامــة هــي الــدرجــة فــي 

أحــدهــمــا راجـــع إلــى أصــل الــخــلــقــة الــتــي خــلــق اهللا عــلــيــهــا الــبــشــر، 
آل  ´﴾ [ســورة   ³ تعالى:﴿²  قــولــه  الــمــبــارك  الــتــنــزيــل  وفــي 
٣٦]. ومـــن الــمــقــطــوع بـــه أن الـــرجـــل والـــمـــرأة لــو  عـــمـــران، آيـــة رقــــم: 
بينهما  الــتــجــانــس  حــصــل  لــمــا  واحــدة  وطبيعة  واحــدة  خلقة  عــلــى  كــانــا 
فطرهم  انتكست  فيمن  ظاهرة  ذلك  وشواهد  بينهما،  التنافر  ولوقع 

تصوراتهم. وفسدت 
يضيع  ال  وثــانــيــهــمــا: اإلنـــفـــاق، فــالــرجــل أقـــدر عــلــى ذلـــك، ثــم إنـــه 
شــــيء بــســبــب قـــيـــامـــه بــتــحــصــيــل الـــنـــفـــقـــة، أمــــا الــــمــــرأة فـــإنـــهـــا لـــو ذهــبــت 
لــتــحــصــيــل الــنــفــقــة فــســيــقــع مـــن إهـــمـــالـــهـــا لــوظــيــفــتــهــا الـــتـــي هـــي شـــؤون 



٣١٣
الــبــيــت وتــربــيــة األوالد والــعــنــايــة بـــالـــزوج ضـــرر عــظــيــم وفـــســـاد كــبــيــر، 
على  تــقــدر  والــمــرأة  الــمــرأة،  عليها  تــقــدر  ال  أمــور  على  يــقــدر  فــالــرجــل 
عليه  يجب  بما  منهما  واحد  كل  وبقيام  الرجل،  عليها  يقدر  ال  أمور 
الــمــرأة  تــقــوم  ــقــال:  يُ أن  إال  ــهــم  الــلَّ الــحــيــاة،  وتستقيم  الــتــكــامــل  يــحــصــل 
بكال  أحدهما  يقوم  أو  المرأة  بوظيفة  الرجل  ويقوم  الرجل  بوظيفة 

ضرره. وعظيم  فساده  العقالء  كافة  يعلم  مما  وهذا  الوظيفتين، 
بــشــؤون  الــقــيــام  وهــي  الــمــرأة -  وظــيــفــة  أن  ــعــلــم  يُ أن  – يــنــبــغــي   ٣
لما  نفسها  وتهيئة  الزوج  بشؤون  والعناية  األجيال  وتنشئة  البيت 
قــد  بــل  الــرجــل  وظــيــفــة  عــن  درجــة  ال تــقــل  جــلــيــلــة،  وظــيــفــة  يــحــتــاجــه- 

تــزيــد عــلــيــهــا وتــنــاســب خــلــقــتــهــا وفــطــرتــهــا.
خــلــقــه  التي  خــلــقــتــه  تــنــاســب  ال  ألنها  عــلــيــهــا  يقدر  فال  الرجل  أما 

وقــد أحــســن الــقــائــل: اهللا عــلــيــهــا، 
ــــــهــــــا دتَ أَعــــــدَ إِذا  ــــــــــةٌ  سَ ــــــــــدرَ مَ ــــبَ األَعــــــــراقِاألُمُّ  ــــيِّ ـــا طَ ـــعـــبً دتَ شَ أَعــــــــــدَ

امــرأة. وراء كــل رجــل عــظــيــم  وقــالــوا: 
وعـــلـــى كــــل حــــال فـــكـــالمـــنـــا مــــع مــــن ســـلـــمـــت فـــطـــرهـــم وصـــحـــت 
هــذا  اآلخــــرون فــلــهــم طـــرق أخـــر لــلــعــالج لــيــس  تــصــوراتــهــم، أمـــا 

مــكــانــه.
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
 ﴾´ ³﴿ قــال تــعــالــى:  الــزوجــيــة،  ركــائــز الــعــشــرة 
أمور  على  الزوجية  العشرة  ترتكز   ،[١٩ رقم:  آية  النساء،  [سورة 
تــعــالــى:  قـــال  اهللا،  حـــدود  وإقـــامـــة  والـــرحـــمـــة،  الـــمـــودة،  وهـــي  ثــالثــة 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿
٢١]، وقال تعالى:  f e d﴾ [سورة الروم، آية رقم: 

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿
 ﴾  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â  á  à  ß  Þ

﴿~ ے ¡ ¢  تــعــالــى:  وقـــال   ،[٢٣٠ رقـــم:  آيـــة  الــبــقــرة،  [ســـورة 
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فـــإذا   [٢٢٩ رقــــم:  آيـــة  الـــبـــقـــرة،  [ســــورة   ﴾Ì Ë Ê É È
ــرجــى  ويُ فــقــد نــاال ســعــادة الــدنــيــا،  اجــتــمــعــت هــذه الــثــالث لــلــزوجــيــن 

اآلخــرة. لــهــمــا ســعــادة 





٣١٦
ــجــب الــوفــاء بــهــا، قــال  يُ وعــقــد الــزوجــيــة مــن أعــظــم الــعــقــود الــتــي 
آيــة  الـــمـــائـــدة،  [ســــورة   ﴾^ ] \ [ Z﴿ تــعــالــى: 

 ;  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ــا،  غــلــيــظً ــا  مــيــثــاقً اهللا  وســـمـــاه   ،[١ رقـــم: 
.[٢١ > = < ? ﴾ [ســورة الــنــســاء، آيــة رقــم: 

بــن  عــقــبــة  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
وطِ  ــرُ الــشُّ ــنَ  مِ بِــهِ  ــمْ  ــتُ ــيْ فَّ وَ ــا  مَ ــقَّ  حَ أَ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ  عــامــر 

.(١ )« وجَ ــرُ لْــفُ بِــهِ ا ــتُــمْ  ــلْ ــلَ ــتَــحْ اسْ ــا  مَ
 رو إجـــــبـــــار،  ال  اخــــتــــيــــار  عـــقـــد  اإلســـــــالم  فــــي  لــــــــزواج  ا وعــــقــــد 
هــريــرةگ، قــالملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  الــبــخــاري 
ــوا:  ــالُ قَ  « نَ ذَ ــأْ ــتَ ــسْ تُ ــتَّــى  حَ ــرُ  الــبِــكْ ــحُ  ــنْــكَ تُ الَ  وَ  ، ــرَ مَ ــأْ ــتَ ــسْ تُ ــتَّــى  حَ ــمُ  يِّ األَ ــحُ  ــنْــكَ تُ

.(٢ )« ــتَ ــكُ ــسْ تَ نْ  : «أَ ــالَ ــا؟ قَ ــهَ نُ ذْ إِ ــيْــفَ  كَ وَ  ، اهللاِ ــولَ  سُ ــا رَ يَ
الــحــيــاة  تعذر  عــنــد  الزوجين  بــيــن  الفراق  أمر  اهللا  ســهــل  ولذلك 
نفسها  تفتدي  أن  للمرأة  حلَّ  وإال  الزوج  بذلك  قام  فإن  الزوجية، 

 ¶ μ ´ ³ ² ±﴿ تــعــالــى:  قـــال  ذلـــك،  فــي  عــلــيــهــا  جــنــاح  وال 
يــحــكــم  أو   .[٢٢٩ آيــة:  الــبــقــرة،  [ســـورة   ﴾½ ¼ » º ¹ ¸
هــذا  أن  يــعــلــم  أن  يــجــب  لــكــن  بــيــنــهــمــا،  بــالــتــفــريــق  الــشــرعــي  الــقــاضــي 
الــتــي  الــثــالثــة  األمــور  هــذه  بــانــعــدام  إال  حــلــه  يــجــوز  ال  الــغــلــيــظ  الــعــقــد 

برقم (١٤١٨). مسلم  وصحيح  برقم (٥١٥١)،  البخاري  صحيح   (١)

برقم (١٤١٩). مسلم  وصحيح  برقم (٥١٣٦)،  البخاري  صحيح   (٢)
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٣١٧
يبقى  فإنه  بينهما  المودة  عدمت  فإذا  الزوجية،  العشرة  ركائز  هي 
ا  أيضً الرحمة  عدمت  فإن  اهللا،  حدود  وإقامة  الرحمة  رابط  بينهما 
اآلخــر.  فــي  اهللا  مــنــهــمــا  واحــد  كــل  يــطــيــع  أن  رابــط  بــيــنــهــمــا  يــبــقــى  فــإنــه 
نـــشـــدتـــك  باهللا  المــــرأتــــه:  عـــمـــرگ  عـــهـــد  فـــي  قــــال  رجــــالً  أن  روي 
حــتــى  فـــخـــرج  فـــــال.  بـــــاهللا  نـــشـــدتـــنـــي  إذ  أمـــــا  فـــقـــالـــت:  تـــحـــبـــيـــنـــي؟  هــــل 
أتـــى عـــمـــر، فـــأرســـل إلــيــهــا، فـــقـــال: أنـــت الـــتـــي تــقــولــيــن لـــزوجـــك: ال 
أحــبــك؟ فــقــالــت: يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن نــشــدنــي بــاهللا، أفــأكــذب؟ قــال: 
ــبــنــى عــلــى الــحــب، ولــكــن الــنــاس  نــعــم فــأكــذبــيــه، لــيــس كــل الــبــيــوت تُ

.(١ واألحــســاب ( يــتــعــاشــرون بــاإلســالم 

اهللا  يؤلِّف  اآلخر  في  اهللا  منهما  واحد  كل  يطيع  حين  ولعلهما 
إلى  األعمال  أحب  من  فإن  والرحمة،  المودة  وتعود  قلبيهما  بين 
وأضرار.  مفاسد  من  عنه  ينتج  لما  الزوجين  بين  التفريق  الشيطان 
فيه  يزرعون  أمة  وهدم  بلد  إفساد  يريدون  عندما  اإلسالم  وأعداء 
األســر،  تــشــتــت  ثــم  ومــن  األزواج  تــفــرق  عــنــهــا  يــنــتــج  الــتــي  األســبــاب 

وهــدم الــبــيــوت.

قـــال  قـــــال:  جــــابــــرگ  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ــثُ  ــعَ ــبْ يَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــاءِ ـــمَ لْ ا ــى  ــلَ عَ ـــهُ  شَ ـــرْ عَ ـــعُ  ـــضَ يَ ـــلِـــيـــسَ  بْ إِ نَّ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِ رســـول 
 : ــولُ ــيَــقُ فَ ــمْ  هُ ــدُ حَ ــيءُ أَ ــجِ يَ  ، فِــتْــنَــةً ــمْ  ــهُ ــظَــمُ عْ لَــةً أَ ــنْــزِ ــنْــهُ مَ ــمْ مِ ــاهُ نَ دْ ــأَ فَ  ، ــاهُ يَ ا ــرَ سَ

للبغوي (١٢٠/١٣). السنة  شرح   (١)



٣١٨
مْ  هُ دُ حَ أَ يءُ  يَجِ مَّ  ثُ  : الَ قَ يْئًا،  شَ نَعْتَ  صَ ا  مَ  : يَقُولُ فَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ لْتُ  عَ فَ
ــهُ  ــنْ نِــيــهِ مِ ــدْ ــيُ فَ  : ــالَ ، قَ تِــهِ أَ ــرَ ــنَ امْ ــيْ بَ ــهُ وَ ــنَ ــيْ بَ ــتُ  قْ ــرَّ فَ ــتَّــى  ــهُ حَ ــتُ كْ ــرَ تَ ــا  : مَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ

.(١ )« ــهُ مُ ــتَــزِ ــيَــلْ : «فَ ــالَ هُ قَ ا رَ : أُ ــشُ ــمَ َعْ األْ ــالَ  »، قَ ــتَ نْ ــمَ أَ نِــعْ  : ــولُ ــقُ يَ وَ
أن  عـــمـــرک  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  اإلمــــام   رو
قَ  ـــرِّ ـــفُ فَ ـــانِ  ـــنَ ثْ ا ادَّ  ــــوَ تَ ـــا  هِ مَ ـــدِ ـــيَ بِ ـــدٍ  ـــمَّ ـــحَ ـــسُ مُ ـــفْ نَ ي  ـــــذِ لَّ ا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «وَ
الــركــائــز  هــذه  عــدمــت  فـــإذا   ،(٢ ـــا»( ـــمَ هُ ـــدُ حَ أَ ــهُ  ثُ ــدِ ــحْ يُ ــبٍ  نْ ـذَ بـِ إِالَّ  ــا  ــمَ ــهُ ــنَ ــيْ بَ
رابــط يــجــمــعــهــمــا وتــعــيَّــن الــفــراق،  فــإنــه والــحــالــة هــذه لــم يــبــق بــيــنــهــمــا 

 e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
.[١٣٠ g f ﴾ [ســورة الــنــســاء، آيــة رقــم: 

بــنــاء  تــقــع  الــفــراق  حــاالت  مــن  ا  كــثــيــرً الــتــنــبــه لــه أن  يــجــب  مــمــا  وإن 
صاحبه  فيه  يلتزم  ال  ا  جائرً ا  تقييمً لآلخر  الزوجين  أحد  تقييم  على 
حين  يندم   الهو غمامة  تنقشع  عندما  ولذلك  واإلنصاف،  العدل 

الــنــدم. يــنــفــع  ال 
الــزوجــة: تــقــيــيــم  فــي  والــعــدل  الــمــيــزان 

تـــقـــدم فـــي مـــقـــاصـــد الـــنـــكـــاح الـــتـــعـــريـــف بـــالـــحـــقـــوق والـــواجـــبـــات 
أحــد  تــقــيــيــم  حــيــن  ذلــك  اســتــصــحــاب  وأن  الــزوجــيــن،  بــيــن  الــمــتــبــادلــة 

برقم (٢٨١٢).  (١)
محققوه:  وقال  برقم (٥٣٥٧)،  أحمد (٢٥٩/٩)  اإلمام  مسند  في  حديث  من  قطعة   (٢)

صحيح. حديث 
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٣١٩
ــا مــن نــفــســه.  الــزوجــيــن لــآلخــر يــجــعــل الــمــرء عــادالً فــي حــكــمــه مــنــصــفً
ـــا بـــذكـــر بـــعـــض األمـــــور الـــتـــي تــجــعــل تــقــيــيــم الـــرجـــل  ونـــزيـــد هـــنـــا بـــيـــانً

 ¶ μ´ ³  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ــــا،  بً صــــوا عـــــدالً  لـــلـــزوجـــة 
 ﴾  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

.[١٩ [ســورة الــنــســاء، آيــة رقــم: 
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
ــنَّ  ــهُ نَّ ــإِ فَ ا،  ــرً ــيْ خَ ــاءِ  لــنِّــسَ بِــا ــوا  صُ ــتَــوْ قــال: «اسْ لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  هــريــرةگ 
ــبْــتَ  هَ ذَ نْ  ــإِ فَ  ، هُ ــالَ عْ أَ ــعِ  ــلَ لــضِّ ا فِــي  ءٍ  ــيْ شَ جَ  ــوَ عْ أَ نَّ  إِ وَ  ، ــعٍ ــلَ ضِ ــنْ  مِ ــنَ  ــلِــقْ خُ
ــاءِ  ــسَ لــنِّ ــا بِ ـــوا  صُ ـــتَـــوْ ـــاسْ فَ  ، جَ ــــوَ عْ أَ لْ  ـــزَ يَ ـــمْ  لَ ـــهُ  ـــتَ كْ ـــرَ تَ نْ  إِ وَ  ، ـــهُ تَ ـــرْ ـــسَ كَ ــهُ  ــيــمُ ــقِ تُ

.(١ )  « ا ــرً ــيْ خَ
أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ورو
ــيَ  ضِ رَ ــا  ــقً ــلُ خُ ــا  ــهَ ــنْ مِ هَ  ــرِ كَ إِنْ   ، ــةً ــنَ مِ ــؤْ مُ ــنٌ  مِ ــؤْ مُ كْ  ــرَ ــفْ يَ قـــال:«الَ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(٢ )« هُ ــيْــرَ : «غَ ــالَ وْ قَ » أَ ــرَ ــا آخَ ــنْــهَ مِ
واألحــاديــث وغــيــرهــا يــتــبــيــن أنــه يــجــب الــعــدل  اآليـــات  مــن هــذه 
الــذي قــد  وهــذا مــعــلــوم لــد كــل مــســلــم ولــكــن  الــزوجــة،  فــي تــقــيــيــم 
يــريــد  وهـــو  الـــمـــرأة  تـــزوج  إذا  الــرجــل  فـــإن  ذلـــك،  تــطــبــيــق  هــو  يــخــفــى 
ــا: الــذريــة، والــخــدمــة،  مــنــهــا مــقــاصــد الــنــكــاح الــســابــق ذكــرهــا جــمــيــعً

برقم (١٤٦٦). مسلم  وصحيح  برقم (٥١٨٦)،  البخاري  صحيح   (١)
.١٤٦٧ برقم   (٢)



٣٢٠
هـــذه  إلــــى  الـــنـــظـــر  عـــلـــيـــه  يـــجـــب  تــقــيــيــمــهــا  إرادة  عـــنـــد  فـــإنـــه  والـــمـــتـــعـــة، 
إلــيــهــا  نـــظـــر  فـــــإذا  حـــــدة،  عـــلـــى  واحـــــد  كـــل  إلــــى  ال  مــجــتــمــعــة  الـــثـــالث 
تــقــديــر  أقـــل  عــلــى   % ٣٣ الــثــلــث  تــســتــحــق  الـــزوجـــة  وكــانــت  مــجــتــمــعــة 
واحـــد مــنــهــا فـــإن مــجــمــوع ذلـــك يــنــتــج عــنــه الـــدرجـــة الــكــامــلــة،  لــكــل 
وحكم  التقدير  ذلك  احتقر  حدة  على  واحد  كل  إلى  نظر  إذا  بينما 

ــا وســبــب ذلــك الــنــظــر الــخــاطــئ.. عــلــيــهــا بــالــفــشــل قــطــعً
واألحــاديــث الــســابــقــة لــم  اآليــات  ولــو اســتــصــحــب مــا دلــت عــلــيــه 
يــرد  لــم  إذا  الــرجــل  أن  ــا  إيــضــاحً ذلــك  ويــزيــد  الــخــطــأ.  ذلــك  فــي  يــقــع 
ال تــكــفــي  الــدرجــة  ثــلــث  فــإن  مــثــالً  ثــالثــة  مــن  اثــنــيــن   مــن الــمــرأة ســو
مــن  ا  واحـــدً إال  مــنــهــا  يــرد  لــم  إذا  كــذلــك  الــزوجــة،   مــســتــو رفــع  فــي 
بــهــذه  الــمــرأة  تــقــوم  أن  بــيــن  الــفــرق  يــتــضــح  وبــذلــك  الــمــقــاصــد،  تــلــك 
ولذلك  فقط،  ببعضها  القيام  منها  يطلب  أن  وبين  الثالثة  المقاصد 
لــديــهــا  بـــأن  األمــــر  بــــادي  اعـــتـــذرت  ســلــمــة  أم  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  خــطــب  لــمــا 
ستنشغل  أنها  أعلم-  واهللا   - العذر  هذا  بتقديم  أرادت  وقد  صبية، 
فــعــالً  ذلــك  وقــع  وقــد   ، كــامــالً اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  بــحــق  الــقــيــام  عــن  بــهــم 
حــديــث أم ســلــمــةڤ قــالــت: أرســل  مــن  فــي صــحــيــحــه  فــرو مــســلــم 
إن  فقلت:  له،  يخطبني  بلتعة  أبي  بن  حاطب  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول   إلي 
ــنْــهــا،  ِــيَــهــا عَ ــن ــغْ يُ ــهَ أنْ  الــلَّ ــو  عُ ــنَــدْ فَ ــنَــتُــهــا  بْ ا ــا  وأنــا غــيــور، فــقــال: «أمَّ لــي بــنــتًــا 
اإلمــام    (١ رواه( مــا  لــذلــك  ويــشــهــد   .« ةِ ــرَ ــيْ ــغَ بِــالْ ــبَ  هَ ــذْ يَ أنْ  ــهَ  الــلَّ ـــو  عُ دْ وأَ

برقم (٩١٨).  (١)
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٣٢١
عقد  لما  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  سلمةڤ:  أم  حديث  من  مسنده  في  أحمد 
أخــذت زيــنــب، فــوضــعــتــهــا فــي حــجــرهــا  فــإذا جــاء  عــلــيــهــا كــان يــأتــيــهــا، 
فــيــرجــع،  يــســتــحــي  ـــا،  كـــريـــمً حــيــيــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  وكــــان  لــتــرضــعــهــا، 
ذات  فــأقــبــل  تــصــنــع،  لــمــا  يــاســر  بــن  عــمــار  فــفــطــن  ا  مــــرارً ذلـــك  فــفــعــل 
فــدخــل عــلــيــهــا فــانــتــشــطــهــا مــن  يـــوم وجـــاء عــمــار وكـــان أخــاهــا ألمــهــا 
حــجــرهــا وقـــال: دعـــي هـــذه الــمــقــبــوحــة الــمــشــقــوحــة الــتــي آذيـــت بــهــا 
يقلب  فجعل  فدخل،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وجاء  قال:   ، اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
؟» قــالــت:  ــابُ نَ ــتْ زُ ــلَ ــعَ فَ ــا  ؟ مَ ــابُ نَ ــنَ زُ يْ بــصــره فــي الــبــيــت ويــقــول: «أَ
نْ  أَ ــتِ  ــئْ شِ قـــال: «إِنْ  ثــم  بــأهــلــه،  فــبــنــى  قـــال:  بــهــا،  فــذهــب  عــمــار  جــاء 

.(١ )« ــاءَ ــبِّــعَ لِــلــنِّــسَ سَ أُ ، وَ ــبِّــعَ لَــكِ سَ أُ
اهللا وحــكــمــتــه أن خــفــف عــلــى الــمــرأة الــتــكــالــيــف  وإن مــن رحــمــة 
حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو العبادات،  في  الشرعية 
ا،  هَ سَ مْ خَ ةُ  أَ رْ الْمَ لَّتِ  صَ ا  «إِذَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  عوفگ،  بن  الرحٰمن  عبد 
ــا:  ــهَ ــيــلَ لَ ــا، قِ ــهَ جَ وْ ــتْ زَ ــاعَ طَ أَ ــا، وَ ــهَ جَ ــرْ فَ ــظَــتْ  ــفِ حَ ــا، وَ هَ ــرَ ــهْ شَ ــتْ  ــامَ صَ وَ

.(٢ )« ــئْــتِ شِ ــنَّــةِ  ابِ الْــجَ ــوَ بْ يِّ أَ ــنْ أَ ــنَّــةَ مِ ــلِــي الْــجَ خُ ادْ
عــلــى  الـــثـــالثـــة  الـــمـــقـــاصـــد  بـــهـــذه  لــلــقــيــام  لــتــفــريــغــهــا  إال  ذلــــك  ومــــا 
يــقــدر  رجــالً  ووجـــدت  ذلــك  فــعــلــت  إن  الــمــرأة  فــإن  الــوجــوه،  أكــمــل 
عــلــيــه،  اهللا  أوجــــب  بـــمـــا  يـــقـــوم  أن  لـــه  ــــا  دافــــعً ذلــــك  كــــان  بـــه  تـــقـــوم  مـــا 

برقم (٢٦٦٦٩). أحمد (٢٦٨/٤٤)  اإلمام  مسند   (١)
جيد. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٩٤٠٣)،  أحمد (١٤٥/٣٢)  اإلمام  مسند   (٢)



٣٢٢
ــا،  والــنــاس جــمــيــعً فــقــط بــل تــجــاه ديــنــه ومــجــتــمــعــه  لــيــس تــجــاه أســرتــه 

امــرأة. وراء كــل رجــل عــظــيــم  ولــذلــك قــالــوا: 
U„Ëefih

بــأعــلــى  الــثــالثــة  الــمــقــاصــد  هــذه  لــه  تــكــتــمــل  أن  يــريــد  رجــالً  أن  لــو 
اهللا  أن  وذلــــك  نـــعـــم،  الــــجــــواب:  ذلــــك،  لـــه  يــحــصــل  فـــهـــل  درجـــاتـــهـــا 
التعدد،  للرجل  شرع  بخلقه  العليم  شرعه  في  الحكيم  وهو  تعالى 
[ســـورة   ﴾  cb a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.[٣ الــنــســاء، آيــة رقــم: 
فــإن كــان الــرجــل أهــالً لــذلــك فــإنــه ســيــكــمــل لــه مــن مــجــمــوعــهــن 

يــريــد. مــا 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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٣٢٣





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
الزوجية  الحياة  تستقيم  التي  الزوجية  العشرة  مسائل  من  فإن   
الــمــطــلــوب  االهــتــمــام  ــعــطــى  تُ ال  حــيــن  وتــســوء  فــيــهــا  الــتــصــرف  بــحــســن 
يشاهد  ولما  النبوة  بيت  في  لوقوعها  مثاالً  اخترناها  وقد  النفقة، 
ولتكون  وتفرقهما،  الزوجين  اجتماع  على  آثارها  من  الواقع  في 
وخــالصــة مــا  ــحــتــذ بــه فــي ســائــر أحــوال الــعــشــرة الــزوجــيــة.  يُ مــثــاالً 
النفقة  طلب  في  عليه  أكثرن  نساءه  أن  هو  النبيملسو هيلع هللا ىلص  بيت  في  وقع 
على  صدره  فضاق  عنده،  ليس  ما  يسألنه  أن  الحال  بهن  بلغ  حتى 
بــيــن  نــســاءه  يــخــيــر  أن  ربــه  وأمــره  الــتــخــيــيــر  آيــة  عــلــيــه  اهللا  فــأنــزل  ســعــتــه 
يــفــارقــهــن.  أو  الـــحـــال،  وشــــدة  الــعــيــش  ضــيــق  عــلــى  مــعــه  يــصــبــرن  أن 
العناية  يُولى  أن  يجب  وأنه  الموضوع  هذا  أهمية  على  دليل  وهذا 

ــتــلــى إلــى يــوم الــقــيــامــة. يُ ــا  اهللا فــيــه قــرآنً إذ أنــزل  الــفــائــقــة 
فــتــدبــر: اآليــات  وإلــيــك 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {﴿ تــعــالــى:  قــال 





٣٢٤
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٢٩]، وقد فعل رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ما   ،٢٨ ﴾ [سورة األحزاب، اآليتان: 
أعلى  عنهن  اهللا  رضي  كن  وقد  واحــدة،  واحدة  فخيرهن  به  اهللا  أمره 

اآلخرة. والدار  ورسوله  اهللا  فاخترن  منزلة  وأرفع  شأنًا 

عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
«إِنِّي   : الَ قَ فَ بِي،  أَ  دَ بَ  ، هِ اجِ وَ زْ أَ يِيرِ  بِتَخْ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ ولُ  سُ رَ رَ  مِ أُ ا  مَّ لَ قالت: 
 .« ــكِ يْ ــوَ بَ أَ ي  ــرِ مِ ــأْ ــتَ ــسْ تَ ــتَّــى  حَ ــلِــي  ــجَ ــعْ تَ الَ  نْ  أَ ــكِ  ــيْ ــلَ عَ ــالَ  فَ ا  ـــرً مْ أَ ــكِ  لَ اكِـــرٌ  ذَ
ــمَّ  ثُ  : ــتْ ــالَ قَ  ، ــهِ اقِ ــرَ ــفِ بِ انــي  ــرَ مُ ــأْ يَ ــا  ــونَ ــكُ يَ ــمْ  لَ يَّ  ـــوَ بَ أَ نَّ  أَ ــمَ  ــلِ عَ ـــدْ  قَ وَ  : ــتْ ــالَ قَ

: ﴿} | { ~ ے ¡ ¢  الَ هُ  قَ نَاؤُ لَّ ثَ : «إِنَّ اهللا جَ الَ قَ
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
ــي  نِّ ــإِ فَ ؛  يَّ ــــوَ بَ أَ ـــرُ  مِ ـــأْ ـــتَ سْ أَ ا  ـــذَ هَ يِّ  أَ ــى  ــفِ فَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  : ـــتْ ـــالَ قَ  ﴾ ¼ »

.(١ ةَ ( ــرَ اآلخِ ارَ  الــدَّ وَ ــهُ  ــولَ سُ رَ وَ اَهللا  يــدُ  رِ أُ

روايــة:  وفــي  فــعــلــت،  مــا  مــثــل  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أزواج  فــعــل  ثــم  قــالــت: 
الَ  وَ نِّتًا،  عَ مُ ثْنِي  بْعَ يَ لَمْ  هَ  اللَّ إِنَّ  ا،  هَ تُ بَرْ خْ أَ إِالَّ  نَّ  نْهُ مِ ةٌ  أَ رَ امْ لُنِي  أَ تَسْ «الَ 

.(٢ ا» ( ــرً ــيَــسِّ ــا مُ ــمً ــلِّ ــعَ ــثَــنِــي مُ ــعَ بَ لَــكِــنْ  ــنِّــتًــا، وَ ــتَــعَ مُ
برقم (١٤٧٥). مسلم  وصحيح  برقم (٤٧٨٦)،  البخاري  صحيح   (١)

برقم (١٤٧٨). مسلم  صحيح   (٢)
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٣٢٥
إلــى  وتــوجــيــهــهــن  الـــزوجـــات  تــقــويــم  فـــي  واألمـــهـــات  اآلبــــاء  دور 

أزواجــهــن: أحــوال  مــراعــاة 
ــــلَ  خَ قــــال: (دَ اهللاک  عــبــد  بـــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مـــن  مــســلــم   رو
بِــبَــابِــهِ  ــا  ــوسً ــلُ جُ الــنَّــاسَ  ــدَ  جَ ــوَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ ــولِ  سُ رَ ــلَــى  عَ نُ  ذِ ــتَــأْ ــسْ يَ ــرٍ  ــكْ بَ ــو  بُ أَ
ــرُ  ــمَ ــبَــلَ عُ قْ ــمَّ أَ ، ثُ ــلَ خَ ــدَ فَ ــرٍ  ــكْ بِــي بَ َ نَ ألِ ذِ ــأُ فَ  : ــالَ . قَ ــمْ ــنْــهُ ــدٍ مِ َحَ نْ ألِ ذَ ــؤْ يُ ــمْ  لَ
ــا  ــمً اجِ وَ  ، هُ ــاؤُ ــهُ نِــسَ لَ ــوْ حَ ــا  ــالِــسً جَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــدَ الــنَّــبِــيَّ جَ ــوَ فَ  ، ــهُ نَ لَ ذِ ــأُ فَ نَ  ذَ ــتَــأْ ــاسْ فَ
ــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  لـــنَّـــبِـــيَّ ـــكُ ا ـــحِ ضْ ــا أُ ــئً ــيْ ـــنَّ شَ ـــولَ قُ َ : ألَ ـــالَ ـــقَ فَ  : ــــالَ ـــاكِـــتًـــا. قَ سَ
ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ ــتُ  ــمْ ــقُ فَ ــةَ   ــقَ ــفَ الــنَّ ــنِــي  ــتْ لَ ــأَ سَ ـــةَ  جَ ـــارِ خَ ـتَ  ـنـْ بـِ ــــتَ  يْ أَ رَ ـــوْ  لَ اهللاِ  ــــولَ  سُ رَ
ا  مَ كَ لي  وْ حَ نَّ  «هُ  : الَ قَ وَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص،  ولُ  سُ رَ كَ  حِ فَضَ ا.  هَ نُقَ عُ تُ  أْ جَ فَوَ
ــامَ  ــقَ فَ ــا،  ــهَ ــنُــقَ ــأُ عُ ــجَ يَ ــةَ  ــائِــشَ ــى عَ لَ إِ ــرٍ  ــكْ ــو بَ بُ ــامَ أَ ــقَ فَ  .« ــةَ ــقَ لــنَّــفَ ا ــنَــنِــي  لْ ــأَ ــسْ يَ   ــرَ تَ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولَ  سُ رَ نَ  لْ أَ تَسْ  : ولُ قُ يَ ا  مَ هُ كِالَ ا،  هَ نُقَ عُ أُ  يَجَ ةَ  صَ فْ حَ لَى  إِ رُ  مَ عُ
يْسَ  لَ ا  بَدً أَ يْئًا  شَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولَ  سُ رَ لُ  أَ نَسْ الَ  واهللاِ   : لْنَ قُ فَ  . هُ نْدَ عِ يْسَ  لَ ا  مَ

.(١ ا ....) الــحــديــث( ــرً ــهْ ــنَّ شَ ــهُ لَ ــتَــزَ اعْ ــمَّ  . ثُ هُ ــنْــدَ عِ
UÏŒfi’\;flŸ;Î^Ö⁄’\;„Œuiâh;]Ÿ;Ñ\ÅŒŸ

ــا أن عــلــى الــزوج اإلنــفــاق عــلــى زوجــتــه  ــا وعــرفً مــن الــمــعــلــوم شــرعً
مــن مــســكــن ومــلــبــس ومــطــعــم ومــشــرب، لــكــن يــجــب عــلــى الــزوجــة أن 
تسأله  لكيال  الواجب؛  على  ا  زائدً كان  وما  ذلك  من  لها  يجب  ما  تعلم 
رمته  فيها  قــصــر  إن  الــتــي  الــواجــبــات  مــن  أنــه  عــلــى  عليه  ــا  واجــبً لــيــس  مــا 

برقم (١٤٧٨). مسلم  صحيح   (١)



٣٢٦
واالمــتــنــان  بــالــشــكــر  تــقــابــلــه  لــم  فــيــهــا  يــقــصــر  لــم  وإن  والــبــخــل،  بالتقصير 
بحاجة  المسألة  وهذه  فقط.  عليه  ما   أد إنما  أنه  لظنها  يستحقه  الذي 

.(١) ا  اختصارً إليها  ونشير  مكانه  هذا  ليس  توسع  إلى 
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.[٧ اآليــة:  الــطــالق،  [سورة  َّ ﴾ b a ` _ ^

عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
يكِ  فِ كْ يَ ا  مَ وفِ  رُ عْ بِالْمَ الِهِ  مَ نْ  مِ ي  ذِ «خُ لهندڤ:  قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمــام   ورو  ،(٢ )  « ــنِــيــكِ بَ ــي  ــفِ ــكْ يَ وَ
زوجـــة أحــدنــا عــلــيــه؟  عــنــدمــا ســألــه مــعــاويــة بــن حــيــدةگ: مــا حــق 
بِ  ــرِ ــضْ تَ الَ  وَ  ، ــيْــتَ ــسَ ــتَ اكْ ا  إِذَ ــا  ــوهَ ــسُ ــكْ تَ وَ  ، ــتَ ــمْ ــعِ طَ ا  إِذَ ــا  ــهَ ــمُ ــعِ ــطْ قــال: «تُ

.(٣ )« ــبَــيْــتِ لْ فِــي ا إِالَّ  ــرْ  ــجُ ــهْ تَ الَ  ، وَ ــبِّــحْ ــقَ تُ الَ  ، وَ ــهَ جْ لْــوَ ا
ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها مما لم يذكر يتبين لنا اآلتي:

النفقات. باب  الفقه،  كتب  راجع  المسألة  هذه  في  للتوسع   (١)
له. واللفظ  برقم (١٧١٤)  مسلم  وصحيح  برقم (٢٢٢١)،  البخاري  صحيح   (٢)
حسن. إسناده  محققوه:  وقال   ،٢٠٠٢٢ برقم   ٢٢٦  /٣٣ أحمد  اإلمام  مسند   (٣)
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٣٢٧
وغناه  ويسره،  عسره  من  الزوج  حال  حسب  النفقة  مقدار   -١

وفــقــره.

ذلــك  عــلــى  زاد  ومـــا  الــكــفــايــة  هـــو  الــنــفــقــة  فـــي  الـــواجـــب  أن   -٢
فال  ويشكر  ينكر،  فال  يذكر  أن  يجب  وفضل  إحسان  فهو 

.(١ يــكــفــر(

مما  فيطعمها  وزوجته  نفسه  بين  يعدل  أن  الزوج  على  أن   -٣
يــطــعــم ويــكــســوهــا مــمــا يــكــتــســي.

يستطع  لم  إذا  الزوج  أن  الشرعي  القضاء  في  المعلوم  من   -٤
أن  غــيــر  الـــفـــراق،  طــلــب  لــلــزوجــة  أن  الــكــفــايــة  بــنــفــقــة  الــقــيــام 
اآلخـــرة  والــــدار  اهللا  تــريــد  الــتــي  الــعــاقــلــة  الــصــالــحــة  الـــمـــرأة 
رسول  أزواج  المؤمنين  أمهات  بأمهاتها  تتأسى  التي  هي 
ال  بما  الزوج  كاهل  ترهق  فال  عنهن،  اهللا  ورضي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
الــشــدة  ال يــســتــطــيــع، وتــصــبــر مــعــه عــلــى  وال تــكــلــفــه مــا  يــقــدر، 
كـــريـــم  يــــكــــون  بـــــأن  لــــذلــــك،  أهــــــالً  كـــــان  إذا  الــــحــــال  وضــــيــــق 
بــه  يــعــوض  مــا  أخــالقــه  مــن  لــهــا  يــبــذل  الــعــشــرة  حــســن  الــنــفــس 
ـــالَ  ؟ قَ ـــهِ ــــولَ الـــلَّ سُ ـــا رَ ـــمَ يَ ـــوا: بِ ـــالُ »،  قَ ـــاءَ ـــسَ ــا الـــنِّ ـهَ ــلـِ هْ ـــرَ أَ ـــثَ كْ ـــــتُ أَ يْ أَ رَ وفـــي الــحــديــث: «وَ  (١)
ــوْ  لَ  ، ــانَ ــسَ حْ اإلِ نَ  ــرْ ــفُ ــكْ يَ وَ  ، ــيــرَ ــشِ ــعَ الْ نَ  ــرْ ــفُ ــكْ «يَ  : ــالَ قَ ؟  ــهِ بِــالــلَّ نَ  ــرْ ــفُ ــكْ يَ  : ــيــلَ قِ   .« نَّ هِ رِ فْ : « بِكُ
ا  يْرً خَ نْكَ  مِ يْتُ  أَ رَ ا  مَ  : الَتْ قَ يْئًا  شَ نْكَ  مِ تْ  أَ رَ مَّ  ثُ  ، هُ لَّ كُ رَ  هْ الدَّ نَّ  اهُ دَ إِحْ إِلَى  نْتَ  سَ حْ أَ

.(١٠٥٢) برقم  البخاري  صحيح   .« طُّ قَ



٣٢٨
الــدنــيــا. فــي أمــور  الــنــقــص 

الــزوجــات فــي تــعــامــلــهــن مــع أزواجــهــن عــلــى مــراتــب: ٥- أن 
األولــى: وهــي أدنــاهــن مــرتــبــة وأســوأهــن عــشــرة، مــن تــنــكــر الــجــمــيــل 
قالت:  كله  الدهر  إحداهن  إلى  أحسن  لو  العشير؛  وتكفر 

ا قــط. مــا رأيــت مــنــك خــيــرً
بــه  يــقــم  لــم  إذا  الــواجــبــات،  مــن  واجــبًــا  لــيــس  مــا  تــجــعــل  مــن  الــثــانــيــة: 

اتــهــمــتــه بــالــتــقــصــيــر ورمــتــه بــالــبــخــل.
مــنــه  شـــيء  عـــن  طــرفــهــا  تــغــض  وال  كـــامـــالً  حــقــهــا  تــطــلــب  مـــن  الــثــالــثــة: 

وإن قــل.
بـــعـــة: وهـــي أعـــالهـــن مــرتــبــة وأرفــعــهــن درجـــة وأســعــدهــن بــخــيــر  الـــرا
والمعروف  بالصبر،  التقصير  تقابل  من  واآلخرة،  الدنيا 
فــتــبــذل مـــن نــفــســهــا ومــالــهــا  بــالــشــكــر، بـــل تـــزيـــد عــلــى ذلـــك 
هــذه  ـــنْ  مَ مــنــهــن  اهللا  رزقـــه  فــمــن  بـــذلـــه.  عــلــيــهــا  يــجــب  ال  مـــا 
ابــن   رو فــقــد  الــســعــادة،  مــن  فــإنــهــا  بــهــا  فــلــيــتــمــســك  صــفــتــهــا 
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ  ســعــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان 
ــنُ  ــكَ ــسْ ــمَ لْ ا وَ  ، ــةُ ــالِــحَ الــصَّ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ا ةِ :  ــادَ ــعَ الــسَّ ــنَ  مِ ـــعٌ  بَ رْ قــال: «أَ
 ورو  ،(١ )« نِيءُ الهَ كَبُ  رْ الْمَ وَ  ، الِحُ الصَّ ارُ  الْجَ وَ  ، عُ اسِ الْوَ

برقم (٤٠٢١). حبان  ابن  صحيح   (١)
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٣٢٩
أن  عمروک  بن  اهللا  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
ةُ  أَ ــرْ الــمَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــاعِ  ــتَ ــيْــرُ مَ خَ ، وَ ــتَــاعٌ ــا مَ ــيَ نْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «الــدُّ
حديث  في  الصالحة  المرأة  هذه  ووصفت   ،(١ )« ةُ الِحَ الصَّ
هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  رواه  آخــر 
ــتِــي  لَّ قــال: «ا خــيــر؟  الــنــســاء  أي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســول  قــال: ســئــل 
فِي  هُ  رَ كْ يَ ا  فِيمَ هُ  الِفُ تُخَ الَ  وَ  ، رَ مَ أَ ا  إِذَ هُ  تُطِيعُ وَ  ، نَظَرَ ا  إِذَ هُ  رُّ تَسُ

.(٢ )« ــالِــهِ مَ ــا وَ ــهَ ــسِ ــفْ نَ

مــن  صحيحه  في  البخاري  رواه  ما  سبق  ما  على  األمثلة  ومن 
فرأيت  المسجد  في  كنت  قالت:  اهللاڤ  عبد  امرأة  زينب  حديث 
تــنــفــق  زينب  وكانت   .« نَّ لِيِّكُ حُ نْ  مِ لَوْ  وَ نَ  قْ دَّ «تَصَ فقال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ســل  اهللا:  لــعــبــد  فــقــالــت  قـــال:  حــجــرهــا،  فـــي  يـــتـــام  وأ اهللا  عــبــد  عــلــى 
فــي  يـــتـــام  أ وعـــلـــى  عـــلـــيـــك  نـــفـــق  أ أن  عـــنـــي  يـــجـــزي  أ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســــول 
فانطلقت  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  أنت  سلي  فقال:  الصدقة؟  من  حجري 
حــاجــتــهــا  لــبــاب،  ا عــلــى  األنــصــار  مــن  امــرأة  فــوجــدت  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا إلــى 
عــنــي  أيجزئ  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  ا سل  فــقــلــنــا:  بالل  عــلــيــنــا  فــمــر  حــاجــتــي  مــثــل 
تــخــبــر  ال  وقـــلـــنـــا:  حـــجـــري؟  فـــي  لـــي  يـــتـــام  وأ زوجــــي  عـــلـــى  نـــفـــق  أ أن 

برقم (١٤٦٧). مسلم  صحيح   (١)
مــحــقــقــوه:  وقـــــال   ،(٧٤٢١ ) بـــرقـــم   (٣٨٤  –  ٣٨٣/١٢ ) أحـــمـــد  اإلمـــــام  مـــســـنـــد   (٢)
وتصحيح   ،« هُ رُّ تَسُ تِي  «الَّ النسائي:  في  ما  والصواب  السندي:  قال  قوي.  إسناده 

.(٣٨٣/١٢ الــذي ... الــخ بــعــيــد. الــمــســنــد ( زوجــة  مــا فــي الــمــســنــد بــأن الــمــراد 



٣٣٠
يُّ  قـــال: «أَ زيـــنـــب،  قـــال:  ـــا؟»،  ـــمَ هُ ـــنْ  فـــقـــال: «مَ فــســألــه  فــدخــل  بــنــا. 
 : ـــرانِ جْ أَ ــا  ــمَ ــهُ لَ  ، ــمْ ــعَ قــال: «نَ اهللا،  عــبــد  امــرأة  قــال:  ــي؟»  هِ نِــبِ  يــا لــزَّ ا

.(١ )  « ــةِ قَ ــدَ لــصَّ ا ــرُ  جْ أَ وَ ــةِ  بَ ا ــرَ لــقَ ا ــرُ  جْ أَ
UÏŒfi’\;]‚pÂá’;Î^Ö⁄’\;ÿ\ıà;g\Ä`

ســؤالــهــا  فــي  عــفــيــفــة  تــكــون  أن  الــنــفــقــة  تــســأل  حــيــن  لــلــمــرأة  يــنــبــغــي 
الـــوقـــت  تـــخـــتـــار  وأن  زوجــــهــــا،  لـــحـــال  مـــراعـــيـــة  طـــلـــبـــهـــا،  فــــي  مــــؤدبــــة 
بْهُ  يَطْلُ لْ فَ قا  حَ لَبَ  طَ نْ  «مَ النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قال  وقد  يصلح،  الذي  والحال 

 .(٢ ) « افٍ ــيْــرِ وَ وْ غَ افٍ أَ ، وَ ــافٍ ــفَ فِــي عَ
أن  عـــبـــاسک:  ابـــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــنــدمــا ذكــر قــصــة بــنــاء إبــراهــيــم الــخــلــيــل الــكــعــبــة جــاء فــيــه: 
ــمْ  ــلَ فَ  ، ـــهُ ـــتَ كَ ـــرِ تَ ـــالِـــعُ  ـــطَ يُ ـــيـــلُ  ـــاعِ ـــمَ إِسْ جَ  وَّ ـــــزَ تَ ـــا  مَ ـــدَ ـــعْ بَ ـــيـــمُ  اهِ ـــرَ بْ إِ ـــاءَ  ـــجَ فَ  ...»
ــمَّ  ثُ ــنَــا،  ــي لَ ــغِ ــتَ ــبْ يَ جَ  ـــرَ : خَ ــالَــتْ ــقَ فَ ــنْــهُ  ـــهُ عَ تَ أَ ـــرَ لَ امْ ـــأَ ـــسَ فَ  ، ــيــلَ ــاعِ ــمَ إِسْ ــدْ  ــجِ يَ
ــيــقٍ  ضِ فـِـي  ــنُ  ــحْ نَ  ، ــرٍّ ـشَ بـِ ــنُ  ــحْ نَ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ ــتِــهِ ــئَ ــيْ هَ ــمْ وَ ــهِ ــشِ ــيْ ـــنْ عَ ــا عَ ــهَ لَ ــأَ سَ
 ، مَ الَ السَّ يْهِ  لَ عَ ئِي  رَ اقْ فَ كِ  جُ وْ زَ اءَ  جَ ا  إِذَ فَ  : الَ قَ  ، لَيْهِ إِ تْ  كَ فَشَ  ، ةٍ دَّ شِ وَ
ــا،  ــئً ــيْ ـــسَ شَ آنَ ــهُ  نَّ ــأَ كَ ــيــلُ  ــاعِ ــمَ إِسْ ـــاءَ  ــا جَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ـهِ ــابـِ بَ ــةَ  ــبَ ــتَ ــرْ عَ ــيِّ ــغَ يُ ـــهُ  ــولـِـي لَ قُ وَ
ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ــيْــخٌ  شَ ــا  نَ ــاءَ جَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ــالَــتْ قَ ؟  دٍ حَ أَ ــنْ  مِ ــمْ  كُ ــاءَ جَ ــلْ  هَ  : ــالَ ــقَ فَ

برقم (١٠٠٠). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٦٦)،  البخاري  صحيح   (١)
ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  األلباني  الشيخ  وصححه  برقم (٢٤٢١)،  ماجه  ابن  سنن   (٢)

وعائشةک. عمر  ابن  حديث  من  برقم (١٩٦٥)   (٥٤/٢)
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٣٣١
دٍ  هْ جَ فِي  ا  نَّ أَ هُ  تُ بَرْ خْ أَ فَ نَا،  يْشُ عَ يْفَ  كَ لَنِي  أَ سَ وَ  ، هُ تُ بَرْ خْ أَ فَ نْكَ  عَ لَنَا  أَ سَ فَ
أَ  ـــرَ قْ أَ نْ  أَ نِـــي  ـــرَ مَ أَ  ، ـــمْ ـــعَ نَ  : ـــتْ ـــالَ قَ ؟  ءٍ ـــيْ بِـــشَ ــــاكِ  صَ وْ أَ ـــلْ  ـــهَ فَ  : ـــالَ قَ  ، ةٍ ــــدَّ شِ وَ
نِي  رَ مَ أَ دْ  قَ وَ بِي،  أَ اكِ  ذَ  : الَ قَ  ، ابِكَ بَ تَبَةَ  عَ يِّرْ  غَ قُولُ  يَ وَ  ، مَ الَ السَّ يْكَ  لَ عَ
ــبِــثَ  ــلَ فَ  ، رَ خْ أُ مْ  نْهُ مِ جَ  وَّ زَ تَ وَ ــا،  ــهَ ــقَ ــطَــلَّ فَ  ، لِكِ هْ بِأَ ــي  ــقِ الــحَ  ، قَكِ ارِ فَ أُ نْ  أَ
ــلَــى  عَ لَ  خَ دَ فَ  ، هُ دْ يَجِ مْ  لَ فَ دُ  عْ بَ مْ  اهُ تَ أَ مَّ  ثُ  ، هُ اللَّ اءَ  شَ ا  مَ يمُ  اهِ رَ بْ إِ مْ  نْهُ عَ
؟  ــتُــمْ نْ ــفَ أَ ــيْ كَ  : ـــالَ ــا، قَ ــنَ ــي لَ ــغِ ــتَ ــبْ يَ جَ  ـــرَ : خَ ــتْ ــالَ ــقَ فَ  ، ــنْــهُ ــا عَ ــهَ لَ ــأَ ــسَ فَ تِـــهِ  أَ ـــرَ امْ
ــنَــتْ  ثْ أَ ، وَ ــةٍ ــعَ سَ ــيْــرٍ وَ بِــخَ ــنُ  ــحْ نَ  : ــالَــتْ ــقَ فَ  ، ــمْ ــتِــهِ ــئَ ــيْ هَ ــمْ وَ ــهِ ــيْــشِ ــنْ عَ ــا عَ لَــهَ ــأَ سَ وَ
؟  ــمْ ــكُ بُ ا ــرَ ــا شَ ــمَ فَ ــالَ  ، قَ ــمُ ــحْ الــلَّ ــتِ  ــالَ ؟ قَ ــمْ ــكُ ــامُ ــعَ ــا طَ : مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهِ الــلَّ ــى  ــلَ عَ
ــــالَ  ، قَ ـــــاءِ لـــــمَ ا ـــمِ وَ ـــحْ لـــلَّ ا فِــــي  ــــمْ  ــــهُ كْ لَ ــــــارِ بَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا  : ــــــالَ . قَ ــــاءُ لــــمَ ا ــــتِ  ــــالَ قَ
ــمْ  ــهُ ـــا لَ عَ ــمْ دَ ـــانَ لَــهُ كَ ـــوْ  لَ ، وَ ـــبٌّ ـذٍ حَ ــئـِ مَ ــوْ يَ ــمْ  ــنْ لَــهُ ــكُ يَ ــــمْ  لَ ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ لــنَّــبـِـيُّ ا
 ، ــاهُ افِــقَ ــوَ يُ ــمْ  لَ إِالَّ  ــةَ  ــكَّ مَ ــرِ  ــيْ بِــغَ ــدٌ  حَ أَ ــا  ــمَ ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــو  ــلُ ــخْ يَ الَ  ــا  ــمَ ــهُ فَ  : ــالَ قَ  .« فِــيــهِ
ــةَ  ــبَ ــتَ ــبِــتُ عَ ــثْ يُ يـــهِ  ـــرِ مُ ، وَ مَ ـــالَ الـــسَّ ــهِ  ــيْ ــلَ ئـِـي عَ ــرَ ــاقْ فَ ــــكِ  جُ وْ ـــاءَ زَ ا جَ ـــإِذَ فَ  : ـــالَ قَ
 ، ــمْ ــعَ نَ  : ــالَــتْ ؟ قَ ــدٍ حَ ــنْ أَ ــمْ مِ ــاكُ تَ ــلْ أَ : هَ ــالَ ــيــلُ قَ ــاعِ ــمَ إِسْ ــاءَ  ــا جَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــابِــهِ بَ
 ، ــهُ تُ ــبَــرْ خْ ــأَ فَ ــنْــكَ  ــنِــي عَ لَ ــأَ ــسَ فَ  ، ــيْــهِ ــلَ ـــتْ عَ ـــنَ ثْ أَ ، وَ ــةِ ــئَ ــيْ الــهَ ــنُ  ــسَ ــيْــخٌ حَ شَ ـــا  ـــانَ تَ أَ
 ، ءٍ ـــيْ بِـــشَ ـــاكِ  صَ وْ ـــأَ فَ  : ـــالَ ، قَ ــيْــرٍ بـِـخَ ـــا  نَّ ـــهُ أَ تُ ـــبَـــرْ خْ ـــأَ فَ ــا  ــنَ ــشُ ــيْ ــيْــفَ عَ كَ ــنِــي  لَ ــأَ ــسَ فَ
 ، ابِكَ بَ تَبَةَ  عَ ثْبِتَ  تُ نْ  أَ كَ  رُ مُ أْ يَ وَ  ، مَ الَ السَّ يْكَ  لَ عَ أُ  رَ قْ يَ وَ  هُ  ، مْ نَعَ  : الَتْ قَ

.(١ )« ــكِ ــكَ ــسِ مْ نْ أُ نِــي أَ ــرَ مَ ، أَ ــبَــةُ ــتَ الــعَ ــتِ  نْ أَ بِــي وَ اكِ أَ : ذَ ــالَ قَ
فــبــهــذا تــحــل الــبــركــات وتــطــيــب الــنــفــوس، ونــخــتــم بــهــذه الــوصــايــا 
النساء،  من  اهللا  شاء  من  بها  لينتفع  البنتها  عاقلة  امرأة  من  العشر 

برقم (٣٣٦٤). البخاري  صحيح   (١)



٣٣٢
ــا مــن الــمــســتــحــيــالت بــل هــو كــثــيــر  ــعــلــم إنــمــا نــذكــر بــه لــيــس ضــربً ولــيُ
ويقل  وينقص  يزيد  بذلك  طافحة  والتواريخ  والسير،  الواقع،  في 

ويــكــثــر حــســب أحــوال الــنــاس فــي الــزمــان والــمــكــان..
زفــافــهــا  لــيــلــة  بــنــتــهــا  ا أم  بــه  أوصـــت  مــا  الــمــشــهــورة  الــوصــايــا  ومـــن 
منه  الذي  بيتك  فارقت  قد  إنك  بنية  أي  تودعها:  وهي  لها  فقالت 
الــذي فــيــه نــشــأت إلــى وكــر لــم تــألــفــيــه وقــريــن لــم  ووكــرك  خــرجــت، 
ا، واحــفــظــي لــه عــشــر خــصــال  تــعــرفــيــه، فــكــونــي لــه أمــة يــكــن لــك عــبــدً

ا: ذخــرً يــكــن لــك 
والــثــانــيــة: فــالــنــصــيــحــة بــالــقــنــاعــة والــمــعــاشــرة بــحــســن  األولــى  أمــا   

الــســمــع والــطــاعــة.
لموضع  والتفقد  عينيه،  لموقع  فالتعهد  والرابعة:  الثالثة  وأما   

أنــفــه.
ريح،  أطيب  إال  منك  يشمن  وال  قبيح،  على  منك  عيناه  تقع  فال 
والـــكـــحـــل أحـــســـن الــحــســن الـــمـــوصـــوف، والـــمـــاء والـــصـــابـــون أطــيــب 

المعروف. الطيب 
والـــســـادســـة: فــالــتــفــقــد لــوقــت طــعــامــه، والــهــدوء  الــخــامــســة  وأمـــا 

حــرارة الــجــوع مــلــهــبــة، وتــنــغــيــص الــنــوم مــكــربــة. عــنــد مــنــامــه، فــإن 
والــثــامــنــة: فــالــعــنــايــة بــبــيــتــه ومــالــه والــرعــايــة لــنــفــســه  الــســابــعــة  وأمــا 



٣٣٣
وعــيــالــه.

لــه  تــفــشــي  وال  ا  أمـــــرً لـــه  تــعــصــي  فـــال  لـــعـــاشـــرة:  وا لـــتـــاســـعـــة  ا وأمــــا 
لم  سره  أفشيت  وإن  صدره،  أوغرت  أمره  عصيت  إن  فإنك  ا،  سرً
واالكتئاب  اكتئابه،  حين  والفرح  إياك  ذلك  بعد  ثم  غدره،  تأمني 
وأشد  التكدير،  من  والثانية  التقصير  من  األولى  فإن  فرحه،  حين 
ــا، ولــن تــصــلــي إلــى  إكــرامً ــا أشــد مــا يــكــون لــك  مــا تــكــونــيــن لــه إعــظــامً
، وهــــواه عــلــى هــــواكِ فــيــمــا  ذلـــك حــتــى تـــؤثـــري رضــــاه عــلــى رضـــــاكِ

واهللا يــضــع لــك الــخــيــر. أو كــرهــت،  أحــبــبــت 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
وتحتاج  أسماعنا،  على  تتكرر  التي  الكريم  القرآن  سور  فمن 

مــنــا إلــى وقــفــة تــأمــل وتــدبــر ســورة الــتــكــويــر.
 قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾، رو
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرک  ابـــن  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  اإلمــــام 
 : أْ ــرَ ــقْ ــيَ ــلْ فَ ؛  ــيْــنٍ عَ يُ  أْ رَ ــهُ  نَّ ــأَ كَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مِ  ــوْ يَ لَــى  إِ ــرَ  ــنْــظُ يَ نْ  أَ هُ  ــرَّ سَ ــنْ  قــال: «مَ

 .  - $﴾و﴿,   #  "  ! ﴾و﴿   $  #  "  !﴿
.(١ هــود»( وأحــســب أنــه قــال: «ســورة   ،«﴾/

كــلٌّ  وعــلــم  الــخــلــق  تــمــيــز  الــهــائــلــة  األمـــور  هــذه  حــصــلــت  إذا  أي: 
ومــا أحــضــره فــيــهــا مــن خــيــر وشــر. مــا قــدمــه آلخــرتــه 

كبيرة  عظيمة  كتلة  الشمس   ﴾ $ # " !  ﴿ تعالى:  قوله 
حسن. إسناده  محققوه:  وقال   ،٤٨٠٦ برقم   ٤٢٤/٨  (١)





٣٣٦
ويطوي  ا  جميعً فيلفها  ک  اهللا  يكورها  القيامة  يوم  في  واسعة، 
الــنــار  فـــي  اهللاک  ويــلــقــيــهــا  نـــورهـــا،  فــيــذهــب  بــعــض  عــلــى  بــعــضــهــا 

 r﴿ قــال تــعــالــى:  كــمــا  اهللا،  دون  مــن  عــبــدوهــا  لــلــذيــن  إغــاظــة 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
ــبــد  عُ مـــن  ذلـــك  مـــن  ويــســتــثــنــى   ،[٩٨ رقـــم:  آيـــة  األنـــبـــيـــاء،  ﴾ [ســــورة 
قـــال  كـــمـــا  الـــنـــار،  فـــي  يــلــقــى  ال  فـــإنـــه  اهللا،  أولـــيـــاء  مـــن  اهللا  دون  مـــن 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³﴿ تعالى: 
 ﴾  +  *  )  (  '  &  %  $ #  "  !

.[١٠٢  -١٠١ [ســورة األنــبــيــاء: اآليــتــان: 
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   رو
١)، وفــي  )« ــةِ ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ـــوْ يَ انِ  رَ ــوَّ ــكَ ــرُ مُ ــمَ الــقَ ــسُ وَ ــمْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «الــشَّ

.(٢ )« ــةِ ــيَــامَ الــقِ مَ  ــوْ يَ لــنَّــارِ  ا فِــي  انِ  رَ ــوَّ ــكَ انِ مُ رَ ــوْ روايــة: «ثَ
تعذيبهما  النار  في  بكونهما  المراد  ليس  الخطابي۴:  قال 
أن  الــدنــيــا لــيــعــلــمــوا  فــي  يــعــبــدهــمــا  كـــان  لــمــن  تــبــكــيــت  ولــكــنــه  بــذلــك، 

. عــبــادتــهــم لــهــمــا كــانــت بــاطــالً
قـــــال الـــشـــيـــخ األلــــبــــانــــي۴: «وهـــــــذا هــــو األقـــــــرب إلـــــى لــفــظ 

برقم (٣٢٠٠). البخاري  صحيح   (١)
الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،(١٨٣) بــــرقــــم   (١٧٠/١) لـــلـــطـــحـــاوي  اآلثــــــــار  مـــشـــكـــل  شــــــرح   (٢)

.(١٢٤) برقم  الصحيحة  السلسلة  في  األلباني۴ 
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فــي  كـــمـــا  يــعــلــى  أبــــي  عـــنـــد  أنــــس  حـــديـــث  فـــي  أن  ويـــؤيـــده  الـــحـــديـــث، 
مــســنــده،  فــي  أرهـــا  ولـــم  عــبــدهــمــا)،  مــن  ٢١٤/٦: (لــيــراهــمــا  الــفــتــح 

.(١ واهللا تــعــالــى أعــلــم»(
وتساقطت  انقضت  أي   ﴾  ( ' & %﴿ تعالى:  قوله 

 ' & %  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  نـــورهـــا،  فـــذهـــب  الــســمــاء  مـــن 
 y x﴿ ڽ:  وقــال   ،[٢ رقـــم: آيــة  االنــفــطــار،  ) ﴾ [ســورة 

.[٨ z } ﴾ [ســورة الــمــرســالت، آيــة رقــم: 

 ، مــهــيــالً كــثــيــبًــا  صارت  أي   ﴾ , + * )﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ــا  ثـــم صــــارت كـــالـــعـــهـــن الـــمـــنـــفـــوش ثـــم تـــغـــيـــرت وصـــــارت هـــبـــاء مــنــبــثً

وأزيــلــت عــن أمــاكــنــهــا.
الـــنـــاس  عـــطـــل  أي   ﴾  0  /  .  -﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
يــومــئــذ نــفــائــس أمـــوالـــهـــم الــتــي كـــانـــوا يــهــتــمــون لــهــا، ويــراعــونــهــا فــي 
األوقــــات فــجــاءهــم مـــا يــذهــلــهــم عــنــهــا، فــنــبــه بــالــعــشــار وهــي  جــمــيــع 
الـــنـــوق الــحــوامــل الــتــي مـــر عــلــى حــمــلــهــا عــشــرة أشــهــر وهـــو اســمــهــا 
العرب  أموال  أنفس  وهي  شراء  عُ جمع  السنة،  لتمام  تضع  أن  إلى 

ذاك عــنــدهــم. إذ 
جــمــيــع  بـــهـــا  الــــمــــراد   ﴾  4 3 2 1﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 

.(٢٤٥  /١) الصحيحة:  السلسلة   (١)



٣٣٨
 K J I H G F E D C﴿ تــعــالــى:  اهللا  لــقــول  الــدواب 
 ﴾  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  ON  M  L

الـــقـــيـــامـــة  يــــوم  لــــــدواب  ا فـــتـــحـــشـــر   [٣٨ رقـــــم:  آيــــة  ــــعــــام،  األن [ســــــورة 
ويــشــاهــدهــا الـــنـــاس، ويــقــتــص لــبــعــضــهــا مـــن بــعــض حــتــى إنـــه يــقــتــص 
فــإذا  لــلــبــهــيــمــة الــجــلــحــاء الــتــي لــيــس لــهــا قـــرن مــن الــبــهــيــمــة الــقــرنــاء، 
فــكــانــت  اهللا تــعــالــى  أمــرهــا  لــبــعــض  الــوحــوش  هــذه  بــعــض  مــن  اقــتــص 
وغــيــر  خــلــقــه  بــيــن  ڽ إلظــهــار عــدلــه  ذلــك  وإنــمــا يــفــعــل   ،(١ ــا ( بً تــرا

ذلــك مــن الــحــكــم.

بــحــر  جـــمـــع  لــــبــــحــــار  ا  ﴾  8 7 6 5 تــــعــــالــــى:﴿  قــــولــــه 
األرض  أربـــــاع  ثـــالثـــة  تـــمـــثـــل  فـــإنـــهـــا  وكـــثـــرتـــهـــا،  لــعــظــمــتــهــا  وجـــمـــعـــت 
فــإنــهــا  الــقــيــامــة  يـــوم  كـــان  إذا  الــعــظــيــمــة  الــبــحــار  هـــذه  أكــثــر،  أو  ــا  تــقــريــبً
يــبــقــى  وال  األرض  تــيــبــس  وحــيــنــئــذ  عــظــيــمــة  ا  نـــارً تــشــتــعــل  أي  تــســجــر، 

فــيــهــا مــاء. 

صــاحــب  كـــل  قـــرن  أي   ﴾  <  ;  :  9 تـــعـــالـــى:﴿  قـــولـــه 
عــمــل مــع نــظــيــره، فــجــمــع األبــرار مــع األبـــرار، والــفــجــار مــع الــفــجــار، 
بــالــشــيــاطــيــن؛  الــكــافــرون  واقـــتـــرن  الــعــيــن،  بــالــحــور  الــمــؤمــنــون  وزوج 
رقــم:  آيــة  الــواقــعــة،  [ســورة   ﴾  x  w  v  u﴿:تعالى كــقــولــه 
الشيخ  وأورده   ،(٨٤٣٨ الــصــحــابــة (١٠/  بــعــض  عــن  تفسيره  فــي  جــريــر  ابــن  أخــرجــه   (١)

.(١٩٦٦) برقم  الصحيحة  السلسلة  في  األلباني۴ 
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٣٣٩
 ﴾  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç﴿ وقال ڽ:   ،[٧

.[٢٢ رقم:  آية  الصافات،  [سورة 
أي:   ،﴾D  C  B  A  @  ?  > تعالى:﴿=  قــولــه 
يقتلون  الجاهلية  في  العرب  من  أحياء  وكــان  حية،  المدفونة  الطفلة 
ـــا مـــن الــفــقــر أو الـــعـــار، قـــال تــعــالــى:  الــبــنــات بــدفــنــهــن فـــي الـــتـــراب خـــوفً

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿
 ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S R  Q  P  O  N  M

.[٥٨ – ٥٩ ﴾ [سورة النحل، اآليتان رقم:   `  _

قــتــلــت  لــم  الــمــوؤدة:  ــســأل  تُ أي   ﴾D C B A  ﴿ قــولــه:  أمــا 
ودفـــنـــت حـــيـــة؟ وفـــي ذلـــك تــوبــيــخ لــقــاتــلــهــا وتـــقـــريـــع، فـــإن الــمــجــنــي 
ذلــك  كـــان  الــجــنــايــة  ســبــب  عـــن  الــجــانــي  بــحــضــور  ســئــلــت  إذا  عــلــيــهــا 

أدعــى لــتــبــكــيــتــه وأكــمــل فــي افــتــضــاحــه.
األعــمــال  صــحــاف  هـــي   ﴾ H G F E تـــعـــالـــى:﴿  قــولــه 
مــطــويــة  كانت  أن  بعد  لتقرأ  وتبسط  تفتح  أي  الحساب،  عند  تنشر 

 r q p o n﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  صـــاحـــبـــهـــا،  بـــمـــوت 
اإلســـــراء،  [ســـــورة   ﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  ts
مــن  أو  بــشــمــالــه  كــتــابــه  وآخــــذ  بــيــمــيــنــه  كــتــابــه  فـــآخـــذ   ،[١٣ رقــــم:  آيـــة 

وراء ظــهــره.
كــمــا  وأزيــلــت  قــلــعــت  أي   ﴾ L K J I  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 



٣٤٠
 : 9 8﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  الــذبــيــحــة،  عــن  الــجــلــد  يــكــشــط 
وكــمــا   ،[١٠٤ رقــم:  آيــة  األنــبــيــاء،  ; > =﴾ [ســـورة 
[ســورة   ﴾ [ Z Y X W V U T﴿ تــعــالــى:  قــال 

.[٢٥ الــفــرقــان، آيــة رقــم: 
فاستعرت  عليها  أوقد  أي   ﴾  P  O  N  M﴿:تعالى قوله 
أي  الـــنـــاس  ووقــــودهــــا  ذلـــــك،  قـــبـــل  لـــهـــا  يـــكـــن  لـــم  ـــا  الـــتـــهـــابً والـــتـــهـــبـــت 
الـــكـــفـــار والــــحــــجــــارة، حـــجـــارة مـــن نــــار عــظــيــمــة شـــديـــدة االشـــتـــعـــال 

هــذا تــســعــيــر جــهــنــم. شــديــدة الــحــرارة، 
قــال  كــمــا  ألهــلــهــا  قــربــت  أي   ﴾ T S R Q﴿:تعالى قــولــه 
رقــــم:  آيــــة  الــــشــــعــــراء،  [ســــــورة   ﴾  K J I H  ﴿ تـــعـــالـــى: 
ذكــر  بــل  الــجــنــة،  إزالف  مــقــابــل  فــي  الــجــحــيــم  بــروز  يــذكــر  ولــم   ،[٩٠

بــدلــه الــتــســعــيــر وهــو أشــد تــهــويــالً مــن ذلــك.
نفس  كل  علمت  أي   ﴾  Y  X  W  V  U﴿ تعالى:  قوله 
أو شــرا، كــمــا قــال  ا كــان  أحــضــرت فــي صــحــائــفــهــا مــن عــمــل، خــيــرً مــا 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ ڽ: 
رقم:  آية  عمران،  آل  4﴾ [سورة   3  2  1  0  /  .  -
[ســــورة   ﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٣٠

.[١٣ الــقــيــامــة، آيــة رقــم 
الــتــي  الــقــيــامــة  يـــوم  بــهــا  اهللا  وصـــف  الـــتـــي  األوصــــاف  مـــن  وهــــذه 



٣٤١
لــــــكــــــروب، وتـــرتـــعـــد  لــــقــــلــــوب، وتــــشــــتــــد مـــــن أجــــلــــهــــا ا تــــنــــزعــــج لــــهــــا ا
الـــفـــرائـــص، وتــعــم الـــمـــخـــاوف، وتــحــث أولـــي األلـــبـــاب لــالســتــعــداد 

.(١ لــذلــك الــيــوم، وتــزجــرهــم عــن كــل مــا يــوجــب الــلــوم(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

 /١٤) كثير  ابن  وتفسير   ،(٨٧  – (ص٦٩  عثيمين۴  ابن  للشيخ  عم  جزء  تفسير   (١)
 ،(١٢٤٠ – (ص١٢٣٨  ســعــدي  بــن  الــرحــٰمــن  عــبــد  الــشــيــخ  وتــفــســيــر   ،(٢٧٢  -٢٥٧

.(٧٧ – البراك (ص٧٣  الرحٰمن  عبد  للشيخ  وفوائده  عم  جزء  وتفسير 
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
  c      b   a   `  _  ^   ]\  [  Z﴿:تعالى قــولــه 
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j    i   h  g  f  e  d
  ¢¡ ے     ~   }   |{   z   y   x   w   v    u   t
  ³  ²  ±  °   ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦    ¥      ¤  £
  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

.﴾  È Ç   Æ  Å

أن  الــنــاس  بــعــض  يــظــن  قــد   ﴾]  \  [  Z﴿:تعالى قــولــه 
هـــذا  بــمــثــل  ويـــؤتـــى  لــلــقــســم  مــثــبــتــة  هـــي  بـــل  كـــذلـــك؛  ولـــيـــس  نـــافـــيـــة  ال 
الــتــركــيــب لــلــتــأكــيــد، فــالــمــعــنــى: «أقــســم بــالــخــنــس» وهــي الــنــجــوم الــتــي 

تــخــنــس بــالــنــهــار أي يــخــتــفــي ضــوءهــا لــضــوء الــشــمــس.
كانس  جمع  «الكنس»  النجوم،  وهي  جارية  جمع  و(الجوار) 
إلــى كــنــاســه  يــأوي الــظــبــي  فــي مــغــيــبــهــا كــمــا  تــســتــر  أي  تــكــنــس  الــتــي  أي 





٣٤٤
وهــو بــيــتــه.

أكــثــر  قــول  وهــذا  أدبــر-  أي   ﴾ d c b a تــعــالــى:﴿  قــولــه 
الــمــشــتــرك  قــبــيــل  من  الــلــفــظ  ألن  أقبل،  «عسعس»  وقيل  الــمــفــســريــن، 
تنفس»،  إذا  «والصبح  قوله  وهو  بعده  ما  لمطابقته  الثاني  جح  ورُ
ولــكــل  تــعــارضــهــمــا،  لــعــدم  مــقــصــوديــن  الــمــعــنــيــان  يــكــون  أن  يــبــعــد  وال 
i h g f ﴾ [ســورة   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــقــرآن،  فــي  شــاهــد  مــنــهــمــا 
[ســــورة   ﴾  Ã Â Á À  ﴿ ڽ:  وقـــــال   ،[١ رقــــم  آيــــة  الـــلـــيـــل، 
ا. ومدبرً مقبالً  بالليل  ا  مقسمً اهللا  فيكون   .[٣٣ رقم:  آية  المدثر، 
الــصــبــح،  عــالئــم  بـــدت  أي   ﴾ h g f e تــعــالــى:﴿  قــولــه 

وانــشــق الــنــور شــيــئًــا فــشــيــئًــا حــتــى يــســتــكــمــل وتــطــلــع الــشــمــس.
وإقـــســـامـــه تـــعـــالـــى بـــهـــذه الـــمـــخـــلـــوقـــات الـــعـــظـــيـــمـــة، لـــمـــا فــيــهــا مــن 
يدل  به  المقسم  وعظم  قدرته،  وعظيم  حكمته  بديع  على  الداللة 

  l   k   j     i تـــعـــالـــى:﴿  قــولــه  وهـــو  عــلــيــه  الــمــقــســم  عــظــم  عــلــى 
m﴾ «أي الــقــرآن».

الـــرســـول الــكــريــم هـــو جــبــريــل وأضــــاف الـــقـــول إلــيــه ألنـــه الـــذي 
المنظر. بهي  الخلق،  حسن  شريف  أي  كريم  وملك  بالقرآن،  نزل 
شـــديـــد  أي   ﴾  t  s   r   q   p   o   n تــــعــــالــــى:﴿  قـــولـــه 
ســد  قــد  جــنــاح  مــئــة  ســتــة  فــي  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  رآه  الــبــطــش،  شــديــد  الــخــلــق، 
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٣٤٥
.(١ األفــق كــلــه (

منزلة  له  اهللا  عند  مقرب  جبريل  أي   ﴾t  s   r   q   p  ﴿
ومنزلة  مكانة  له  أي  «مكين»،  بها  اختص  اهللا  من  وخصيصة  رفيعة 

فــوق مــنــازل الــمــالئــكــة كــلــهــم.

المأل  في  مطاع  جبريل  أي   ﴾َّx   w   v    u  ﴿ تعالى:  قوله 
رأيه،  مطاع  أمره  فيهم  نافذ  المقربين،  المالئكة  من  ألنه  األعلى، 
وال  يــنــقــص،  وال  يــزيــد  ال  بـــه  مـــر  أُ بــمــا  وقـــيـــام  أمـــانـــة  ذو  أي  «أمـــيـــن» 
اهللا  عند  الـــقـــرآن  شــــرف  عـــلـــى  يــــدل  كـــلـــه  وهــــذا  لــــه،  حـــد  مـــا   يـــتـــعـــد
هـــــذا الـــمـــلـــك الــــكــــريــــم الــــمــــوصــــوف بــتــلــك  تــــعــــالــــى، فــــإنــــه بـــعـــث بــــه 
إال  عليها  الكريم  ترسل  ال  الملوك  أن  والعادة  الكاملة،  الصفات 

فــي أهــم الــمــهــمــات وأشــرف الــرســائــل.

ولـــمـــا ذكـــر فــضــل الـــرســـول الــمــلــكــي الــــذي جـــاء بـــالـــقـــرآن، ذكــر 
فــضــل الــرســول الــبــشــري الــذي نــزل عــلــيــه الــقــرآن ودعــا إلــيــه الــنــاس 
كــمــا   ﴾{﴿ مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  وهــو   ﴾| {   z   y﴿ فــقــال: 
أعــداؤه الــمــكــذبــون بــرســالــتــه الــمــتــقــولــون عــلــيــه (مــن) األقــوال  يــقــولــه 
 ، عــقــالً الــنــاس  أكــمــل  هــو  بــل  بــه  جاء  مــا  بــهــا  يــطــفــئــوا  أن  يريدون  الــتــي 

ــا وأصــدقــهــم لــهــجــة. وأجــزلــهــم رأيً
رقم (٣٢٣٢). البخاري  صحيح   (١)



٣٤٦
مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص   رأ أي  { ~ ے ¡ ¢ ﴾  تــعــالــى:﴿  قــولــه 

الــذي هــو أعــلــى مــا يــلــوح لــلــبــصــر. جــبــريــل بــاألفــق الــمــبــيــن 
مــا  عــلــى  هــو  ومـــا  أي   ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ تــعــالــى:﴿  قــولــه 
بــل  بـــعـــضـــه،  يــكــتــم  أو  يــنــقــص  أو  فـــيـــه  يـــزيـــد  بــمــتــهــم  إلـــيـــه  اهللا  أوحـــــاه 
ربه  رساالت  بلغ  الذي  األرض،  وأهل  السماء  أهل  أمين  هوملسو هيلع هللا ىلص 
رئــيــس  وال  فــقــيــر  وال  غــنــي  عــن  مــنــه  بــشــيء  يــشــح  فــلــم  الــمــبــيــن  الــبــالغ 
ولــذلــك  بـــدوي،  وال  حــضــري  وال  أنــثــى  وال  ذكــر  وال  مـــرؤوس  وال 
عــلــمــاء  كـــانـــوا  حـــتـــى  يـــمـــتملسو هيلع هللا ىلص  فـــلـــم  جـــهـــالء  جـــاهـــلـــيـــة  فـــي  اهللا  بعثه 
ا مـــتـــفـــرســـيـــن، إلـــيـــهـــم الـــغـــايـــة فــــي الـــعـــلـــوم وإلـــيـــهـــم  ربـــانـــيـــيـــن وأحــــبــــارً
الــمــنــتــهــى فــي اســتــخــراج الــدقــائــق والــفــهــوم وهــم األســاتــذة وغــيــرهــم 

قــصــاراه أن يــكــون مــن تــالمــيــذهــم.
كــتــابــه  جــاللــة  ذكــر  لــمــا   ﴾  ¯ ® ¬ « ª ©﴿:تعالى قــولــه 
عــلــى  الناس  إلى  وصل  اللذين  الكريمين  الرسولين  بذكر  وفضله 
ونــقــص  آفـــة  كــل  عــنــه  دفـــع  أثــنــى،  بــمــا  عــلــيــهــمــا  اهللا  وأثــنــى  أيــديــهــمــا، 

يــقــدح فــي صــدقــه. مــمــا 
بــبــالــكــم؟  هــذا  يــخــطــر  كــيــف  أي  تعالى:﴿° ± ²﴾  قــولــه 
وأيــــن عـــريـــت عــنــكــم أذهـــانـــكـــم حـــتـــى جــعــلــتــم الـــحـــق الــــذي هـــو فــي 
أعــلــى درجـــات الــصــدق بــمــنــزلــة الــكــذب الـــذي هــو أنـــزل مــا يــكــون 

إال مــن انــقــالب الــحــقــائــق. هــذا  وأرذل وأســفــل الــبــاطــل؟ هــل 
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٣٤٧
ربــهــم  بـــه  يـــتـــذكـــرون   ﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
والــرذائــل  ومــا يــنــزه عــنــه مــن الــنــقــائــص  ومــا لــه مــن صــفــات الــكــمــال 
ويــتــذكــرون  األوامــر والــنــواهــي وحــكــمــهــا،  ويــتــذكــرون بــه  واألمــثــال، 
والــجــزائــيــة، وبــالــجــمــلــة يــتــذكــرون  بــه األحــكــام الــقــدريــة والــشــرعــيــة 

الــداريــن ويــنــالــون بــالــعــمــل بــه الــســعــادتــيــن. بــه مــصــالــح 
الــرشــد  تــبــيــن  بــعــدمــا   ﴾¿ ¾ ½ ¼ » º﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

مــن الــغــي والــهــد مــن الــضــالل.
 ﴾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
وأمثالها  اآلية  هذه  وفي  تمانع،  أو  تعارض  أن  يمكن  ال  نافذة  فمشيئته 

أعلم. واهللا  المجبرة  والقدرية  النفاة  القدرية  فرقتي  على  رد 
UÏ⁄ÁÖ“’\;ÎÑÊâ’\;Å\Ê…;flŸÂ

 =﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــشــريــعــة  بــفــروع  مــخــاطــبــون  الــكــفــار  أن   -١ »
فـــقـــولـــه:  لـــوائـــدهـــا،  ـــا  تـــوبـــيـــخً ذلــــك  فـــي  ألن   ﴾  @  ?  >
لــقــتــلــهــا  يـــكـــون  أن  نـــفـــي  مـــعـــنـــاه  اســـتـــفـــهـــام   ﴾D  C  B  A ﴿
الـــظـــلـــم  مــــحــــض  قـــتـــلـــهـــا  أن  عــــلــــى  يــــــدل  مــــمــــا  جـــهـــتـــهـــا  مـــــن  ســــبــــب 

والــعــدوان والــجــهــل.
حــصــي عــلــيــه. نــشــر صــحــف األعــمــال لــيــقــرأ كــل مــا فــيــهــا مــمــا أُ  -٢

األفالك  وأن  العالم،  هذا  دوام  زعمهم  في  الفالسفة  على  الرد   -٣



٣٤٨
والــزوال. االنــشــقــاق  تــقــبــل  – ال  الــســمــوات  – وهــي 

وعــيــد لــهــم. هــذا  وفــي  تــســعــيــر الــنــار وهــو إيــقــادهــا تــهــيــئــة ألهــلــهــا،   -٤

وبــشــارة لــهــم. وعــد  هــذا  وفــي  تــقــريــب الــجــنــة حــتــى يــراهــا أهــلــهــا،   -٥
دلــيــل  بــالــنــهــار  اخــتــفــت  إذا  الـــنـــجـــوم  وهـــي  بــالــخــنــس  اهللا  إقـــســـام   -٦

ڽ. عــلــى قــدرتــه 
انــشــق فــي ظــالم الــلــيــل يــبــشــر بــالــنــهــار. إذا  اهللا بــالــصــبــح  إقــســام   -٧

.﴾  t s r q p o n﴿لقوله اهللا  عند  جبريل  قدر  علو   -٨
والـــكـــرم  الـــرســـالـــة  وهـــي  صـــفـــات  بــســبــع  جــبــريــل  عــلــى  اهللا  ثـــنـــاء   -٩
والــــطــــاعــــة  لــــعــــالــــيــــة،  ا والــــمــــنــــزلــــة  اهللا،  مـــــن  لـــــقـــــرب  وا لـــــقـــــوة  وا

واألمــانــة.
خـــان  جـــبـــريـــل  أن  يـــزعـــمـــون  الـــذيـــن  الـــرافـــضـــة  غــــالة  عـــلـــى  الــــرد   -١٠

ل الــرســالــة عــن عــلــيگ إلــى مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص. فــحــوَّ
وهو  جبريل  على  اهللا  ثناء  لهذا  يدل  شأنه  وعظم  القرآن  فضل   -١١

بعظيم. إال  العظيم  يُوكل  ال  فإنه  القرآن،  بتنزيل  الموكل 
 y ﴿:تــنــزيــه الــرســولملسو هيلع هللا ىلص مــن الــجــنــون والــبــخــل لــقــولــه تــعــالــى  -١٢
 ،﴾  ¨  §  ¦  ¥  ¤ وقوله:﴿£   ،﴾  |  {  z
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٣٤٩
.(١ عــلــى قــرائــتــهــا بــالــضــاد الــمــعــجــمــة»(

ومـــوعـــظـــة  تـــذكـــرة  فـــيـــهـــا  عـــظـــيـــمـــة،  الــــســــورة  هــــذه  أن  والـــحـــاصـــل 
.(٢ وأن يــتــعــظ بــمــا فــيــهــا( يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن يــقــرأهــا بــتــدبــر وتــمــهــل، 

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٨٤ – البراك، (ص٧٣  الرحٰمن  عبد  للشيخ  وفوائده،  وأحكامه  عم  جزء  تفسير   (١)
تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين۴ (ص٦٩ – ٨٧)، تفسير ابن كثير۴ (١٤/   (٢)

٢٥٧ – ٢٧٢)، تفسير الشيخ عبد الرحٰمن بن سعدي (ص١٢٣٨ – ١٢٤٠).
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
  ;   :   9   8    7   6   5   4  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  I    H    G   F    E   D   C   B      A   @   ?     >     =    <

        Y   X   W    V    U   T      S   R   Q   P   O    N    M    L   K   J

     h   g   f      e   d   c   b    a     `   _   ^   ]       \   [   Z

  t    s   r   q   p   o    n  m     l   k   j       i

  ¡ ے     ~   }   | {   z   y   x    w   v   u

  ® ¬    «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £ ¢

  »   º   ¹     ¸    ¶   μ   ´   ³   ²     ±   °   ¯

  È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã Â    Á   À   ¿   ¾   ½   ¼

.﴾Ì   Ë   Ê   É

كتب  أنه  قيس  بن  الضحاك  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  قـــرأ  شـــيء  أي  يــســألــه:  بــشــيــرگ  بــن  الــنــعــمــان  إلـــى 

  5   4  ﴿ يــقــرأ:  كــان  فــقــال:  ســورة الــجــمــعــة؟   ســو يــوم الــجــمــعــة 





٣٥٢
.(١ )﴾  8    7   6

هــنــا  الـــخـــطـــاب   ﴾  8  7   6   5   4﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
وأصــل  الــغــاشــيــة.  حــديــث  بــلــغــك  قــد  ألــيــس  أي:  وألمــتــه،  لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
الــداهــيــة الــعــظــيــمــة، والـــمـــراد الــقــيــامــة ألنــهــا تــغــشــى الــنــاس  الــغــاشــيــة 
للتقرير  هنا  واالستفهام  وشدائدها،  بأهوالها  تغمرهم  أي  ا  جميعً
األحــاديــث الــعــظــيــمــة  هــذا مــن  والــتــهــويــل والــتــشــويــق والــتــنــبــيــه إلــى أن 

يــتــحــدث بــهــا. الــتــي يــنــبــغــي أن 
فـــي هـــذه الـــســـورة يــذكــر تــعــالــى أحــــوال يـــوم الــقــيــامــة، ومـــا فــيــهــا 
بــشــدائــدهــا، فــيــجــازون  األهــوال الــطــامــة، وأنــهــا تــغــشــى الــخــالئــق  مــن 
بــأعــمــالــهــم، ويــتــمــيــزون إلـــى فــريــقــيــن: فــريــق فـــي الــجــنــة وفـــريـــق فــي 

فــأخــبــر عــن وصــف كــال الــفــريــقــيــن. الــســعــيــر، 
أي   ﴾  <   ;   :   9  ﴿ الــنــار:  أهــل  وصــف  فــي  فــقــال 
وجــــوه الــكــفــار والــمــنــافــقــيــن يـــوم الــقــيــامــة ذلــيــلــة، كــمــا قـــال تــعــالــى: 
عــن  بــــالــــوجــــوه  وكــــنــــى   ﴾  &  %  $  #  "  !﴿

الــذل عــلــيــهــا. أصــحــابــهــا لــظــهــور آثــار 
بـــه  يــــكــــون  عــــمــــالً  عــــامــــلــــة   ﴾?     > تعالى:﴿=     قــــولــــه 
الـــنـــصـــب وهــــو الـــتـــعـــب، قــــال الـــعـــلـــمـــاء: وذلـــــك أنـــهـــم يـــكـــلـــفـــون يـــوم 

.٨٧٨ برقم   (١)

٣٥٢ÚÓëbÃ€a@ÒâÏç



٣٥٣
واألغــــالل والـــخـــوض فـــي نـــار جــهــنــم كــمــا  الــقــيــامــة بــجــر الــســالســل 
يـــخـــوض الـــرجـــل فـــي الـــوحـــل، فــهــي عــامــلــة تــعــبــة مـــن الــعــمــل الـــذي 
عــذاب وعــقــاب. ولــيــس الــمــعــنــى  تــكــلــف بــه يــوم الــقــيــامــة ألنــه عــمــل 
فــي  ســعــيــهــم  ضـــل  الـــذيـــن  الـــكـــفـــار  بــهــا  الـــمـــراد  أن  بــعــضــهــم  قـــال  كــمــا 
اهللا  ألن  وذلك  ا،  صنعً يحسنون  أنهم  يحسبون  وهم  الدنيا  الحياة 
ال  وهــذا  الــغــاشــيــة  تــأتــي  يــومــئــذ  أي   ﴾:  9 بقوله:﴿  هــذا  قــيــد 

إال يــوم الــقــيــامــة. يــكــون 
جــهــنــم  نــار  فــي  تــدخــل  أي   ﴾  C   B      A تعالى:﴿@   قــولــه 
الدنيا  نار  على  فضلت  أنها  حموها  من  بلغت  التي  الحامية  والنار 

ا. بــتــســعــة وســتــيــن جــزءً
حــيــن  الــوجــوه  هــذه  أي   ﴾  H    G   F    E   D﴿:تعالى قــولــه 
فــي  غــايــتــهــا  أي  أنــاهــا،  بــلــغــت  حـــارة  عــيــن  مــن  تــســقــى  الــســقــيــا  تــطــلــب 
﴿4 5 6 7 8 9 ﴾ [ســورة  تــعــالــى:  قــال  كــمــا  الــحــرارة، 

 X W V  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال   ،[٤٤ رقــــــم:  آيـــــة  الــــرحــــمــــن، 
[ســـورة   ﴾  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y

.[٢٩ الــكــهــف، آيــة رقــم: 
نبات  والضريع   ﴾  O    N    M    L   K   J   I﴿:تعالى قوله 

الــدواب لــخــبــثــه وســوء عــاقــبــتــه. ال تــقــربــه 
فــيــه  فــائــدة  ال  أي   ﴾  V    U   T      S   R   Q   P تــعــالــى:﴿  قــولــه 



٣٥٤
أهل  طعام  من  أن  والمراد  الجوع،  غائلة  يدفع  وال  البدن  ينفع  فال 
مــثــلــه  يــكــن  لــم  وإن  وغــنــائــه،  نــفــعــه  عــدم  فــي  الــضــريــع  يــشــبــه  ــا  نــبــتً الــنــار 
اآلخــــرة مـــع حــقــائــق  فـــي حــقــيــقــتــه كــمــا هـــو الـــشـــأن فـــي ســـائـــر حــقــائــق 

وفــي ســوء تــجــرعــه. الــدنــيــا، بــل هــو طــعــام غــايــة فــي الــخــبــث 
بــدلــيــل  نــســبــي،  أي:  إضـــافـــي،  فــهــو  الــتــأكــيــد  اآليــــة  فـــي  والـــقـــصـــد 
والـــزقـــوم  الــغــســلــيــن  الـــنـــار  أهــــل  طـــعـــام  مـــن  أن  الـــقـــرآن  فـــي  جــــاء  أنــــه 
مــن  فــمــنــهــم  ألــوان،  والــعــذاب  طــبــقــات  عــلــى  أن الــمــعــذبــيــن  ويــحــتــمــل 
طــعــامــه الـــضـــريـــع، ومــنــهــم مـــن طــعــامــه الـــزقـــوم، ومــنــهــم مـــن طــعــامــه 

اهللا الــنــجــاة بــمــنــه. الــغــســلــيــن، لــكــل بــاب مــنــهــم جــزء مــقــســوم نــســأل 
اهللا  أعـــطـــاهـــا  بـــمـــا  أي   ﴾Z   Y   X   W﴿:تعالى قــــولــــه 
فــي  وهــي  ذلــك  عــلــمــت  ألنــهــا  الــجــزيــل  والــثــواب  الــســرور  مــن  ک 
فيأتيه  الجنة  إلى  باب  له  يفتح  ينعم  قبره  في  اإلنسان  فإن  قبورها، 

مــن روحــهــا ونــعــيــمــهــا.
عــمــلــتــه  الـــذي  لــعــمــلــهــا  أي   ﴾  ]    \   [ تـــعـــالـــى:﴿  قــولــه 
وهــذا الــســرور  هــذا الــنــعــيــم  وصــلــت بــه إلــى  راضــيــة ألنــهــا  فــي الــدنــيــا 

والــفــرح.
ومــن  الــســفــول،  ضــد  الــعــلــو   ﴾a   `   _   ^ تــعــالــى:﴿   قــولــه 
الــمــعــلــوم أنــه فــي يــوم الــقــيــامــة تـــزول الــســمــوات الــســبــع واألرضـــون 
الفردوس  ووسطها  وأعالها  عالية  فهي  والنار  الجنة  إال  يبقى  وال 
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٣٥٥
الــذي فــوقــه عــرش الــرحــمــن ســبــحــانــه.

f﴾ أي ال تسمع في هذه الجنة     e   d   c   b﴿ :قوله تعالى
ــا الغــيــة بــل كــل مــا فــيــهــا جـــد، كــل مــا فــيــهــا تسبيح  قــولــة الغــيــة أو نــفــسً
وتــحــمــيــد، يــلــهــمــون الــتــســبــيــح كــمــا يــلــهــمــون الــنــفــس، أي أنـــه ال يــشــق 
يأتي  وســـرور،  وأنــس  وتــســبــيــح  ک  اهللا  ذكــر  فــي  ــا  دائــمً فــهــم  عليهم 

له. نظير  ال  حبور  في  ا  بعضً بعضهم  ويزور  بعض،  إلى  بعضهم 
أراد  حـــيـــث  تـــجـــري  أي    ﴾  j     i   h   g﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ابن  قال  كما  أخدود،  إقامة  وال  ساقية،  حفر  إلى  تحتاج  ال  أهلها 

الــقــيــم۴:
تْ ـــرَ ودٍ جَ ـــــدُ ــرِ أُخْ ــيْ ـــا فـِـي غَ هَ ـــارُ ـــهَ نْ ــانِأَ ــضَ ــيَ ـــنِ الــفَ ــا عَ ــكِــهَ ــسِ ــمْ ــانَ مُ ــبْــحَ سُ

وهــي  ســريــر  جــمــع  الــســرر   ﴾  n   m     l   k﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
لــــفــــرش الــلــيــنــة  تــــهــــا وبـــمـــا عـــلـــيـــهـــا مــــن ا الـــمـــجـــالـــس الـــمـــرتـــفـــعـــة فــــي ذا
وأزواجــــهــــم مـــن الـــحـــور  الـــوطـــيـــئـــة يـــجـــلـــســـون عــلــيــهــا يــتــفــكــهــون هـــم 

األرائــك مــتــكــئــون. الــعــيــن فــي ظــالل عــلــى 
عنهم  مرفوعة  ليست  يعني   ﴾q   p   o﴿ تعالى:  قوله 
بـــل هـــي مــوضــوعــة لــهــم مــتــى شــــاءوا شـــربـــوا فــيــهــا مـــن هـــذه األنـــهـــار 
واألكـــواب جــمــع كــوب  األربــعــة الــخــمــر والــمــاء والــعــســل والــلــبــن. 

عــروة لــه فــهــو صــالــح لــلــشــرب مــن كــل جــهــة. الــذي ال  وهــو الــكــوز 



٣٥٦
الـــحـــريـــر  مــــن  وســــائــــد  أي   ﴾t    s   r﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
لــلــجــلــوس  صــفــت  قـــد  اهللا  إال  يــعــلــمــه  ال  مــمــا  وغــيــرهــمــا  واإلســـتـــبـــرق 

بأنفسهم. يصفوها  أو  يضعوها  أن  أُريحوا  وقد  عليها،  واالتكاء 

جمع  فاخرة  كثيرة  بسط  أي   ﴾  w   v   u  ﴿ تعالى:  قوله 
مــجــالــســهــم  من  مكان  كل  في  ومفرقة  مبسوطة  أي  ومبثوثة  زربية، 
أهلها  من  يجعلنا  أن  اهللا  نسأل   - والرفاهية  النعيم  كمال  من  وهذا 
وهــذه  الــســرر  وهــذه  األكــواب،  وهــذه  الــنــمــارق  هــذه  أن  تــظــن  وال   -
مــا  ألنــهــا لــو كــانــت تــشــبــه  الــدنــيــا،  فــي  مــا  ال تــظــن أنــهــا تــشــبــه  الــزرابــي 
تشبهه  ال  لكنها  حقيقته،  ونعلم  اآلخرة  نعيم  نعلم  لكنا  الدنيا  في 

 { z y x w v u t s r q p﴿ تــعــالــى:  اهللا  لــقــول 
األســـمـــاء  إنـــمـــا   ،[١٧ رقـــــم:  آيــــة  الـــســـجـــدة،  [ســــــورة   ﴾  } |
واحــدة والــحــقــائــق مــخــتــلــفــة، ولــهــذا قــال ابــن عــبــاسک: «لــيــس فــي 
حــقــيــقــة  نــعــلــم  ال  فــنــحــن  فــقــط».  األســمــاء  إال  الــدنــيــا  فــي  مــمــا  اآلخـــرة 
فــي  يــوافــقــهــا  مـــا  نــشــاهــد  كــنــا  وإن  الــجــنــة  فـــي  الـــمـــذكـــورة  الــنــعــم  هـــذه 

وهــذا. هــذا  االســم فــي الــدنــيــا لــكــنــه فــرق بــيــن 

بــعــد   ﴾  ~   }   | {   z   y   x  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
توبيخ  إلى  السياق  انتقل  والسعداء  األشقياء  ومصير  القيامة  ذكر 
عــلــى  الـــدالـــة  اهللا  آيــــات  فـــي  الــنــظــر  وعـــن  اإليـــمـــان  عـــن  الــمــعــرضــيــن 
تــوحــيــده وقــدرتــه عــلــى الــبــعــث، ذكــر مــنــهــا أربــع آيــات: خــلــق اإلبــل، 
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٣٥٧
األرض. وبــســط  ورفــع الــســمــاء، ونــصــب الــجــبــال، 

وآيــــاتــــه  الـــكـــونـــيـــة  اهللا  بــــآيــــات  بـــالـــتـــذكـــيـــر  نـــبـــيـــهملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  أمـــــر  ثــــم 
هــي  هــذه  أن  وأخــبــره  والــوعــيــد،  الــوعــد  مــن  ومــا تــضــمــنــتــه  الــشــرعــيــة، 
وظــيــفــتــهملسو هيلع هللا ىلص، وخــتــمــت الـــســـورة بـــأن إلــيــه ســبــحــانــه الـــمـــآب، وعــلــيــه 

الــحــســاب.
أي   ﴾  ~   }   | {   z   y   x  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
أفــال يــنــظــرون بــأبــصــارهــم نــظــر تــفــكــر واعــتــبــار، واالســتــفــهــام لــإلنــكــار 
هــذا  والــتــوبــيــخ، إلــى اإلبــل وهــو الــحــيــوان الــمــعــروف، كــيــف خــلــقــت 
الـــخـــلـــق الـــبـــديـــع الــعــجــيــب فـــي عـــظـــم جــســمــهــا وشــــدة قـــوتـــهـــا بــحــيــث 
تــحــمــل عــلــيــهــا األحــمــال وهـــي بــاركــة ثــم تــقــوم بــيــســر، وهـــي آيـــة فــي 
ــــا، وتـــرعـــى كـــل نـــبـــات، كــثــيــرة  الـــصـــبـــر عـــلـــى الـــجـــوع والـــعـــطـــش أيــــامً
ويــلــبــس مــن وبــرهــا،  يــشــرب لــبــنــهــا ويــؤكــل لــحــمــهــا،  الــمــنــافــع، بــحــيــث 

وتــنــقــاد لــلــكــبــيــر والــصــغــيــر وهــي أنــفــس أمــوال الــعــرب.
زينت  وما  عمد،  بال   ﴾  ¤   £ ¢ ﴿ے¡   تعالى:  قوله 

بــه مــن الــنــجــوم والــشــمــس والــقــمــر.
منتصبة  جعلت  أي   ﴾  ©   ¨ §   ¦   ¥﴿ تعالى:  قوله 
بــهــا  ويــلــوذ  كــاألوتــاد  لــهــا  فــصــارت  ــا،  ثــابــتً ــا  نــصــبً األرض  وجــه  عــلــى 

ــا. ويــتــخــذون مــنــهــا بــيــوتً الــنــاس، 
بــســطــت  أي   ﴾  ¯   ®  ¬    «   ª﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 



٣٥٨
ومـــهـــدت حــتــى صــــارت صــالــحــة لــلــمــشــي عــلــيــهــا، وإقـــامـــة الــمــســاكــن 
مختلف  وسطحها  واسعة  ألنها  كروية  كونها  ينافي  ال  وهذا  فوقها، 

ا. وانخفاضً ا  ارتفاعً
فــإنــهــم لـــو نـــظـــروا إلـــى كـــل ذلـــك نــظــر اعـــتـــبـــار وتـــفـــكـــر، أليــقــنــوا 
لــلــحــســاب  الــــمــــوت  بـــعـــد  بـــعـــثـــهـــم  عـــلـــى  قـــــادر  خـــلـــقـــهـــا  الـــــذي  اهللا  أن 
ــا  دائــمً وخــصــت هــذه األربــعــة بــالــذكــر ألنــهــم يــشــاهــدونــهــا  والــجــزاء، 
مــن  لــهــم  مــالبــســة  أشــد  أعــلــم  واهللا  ألنــهــا  بــاإلبــل  وابــتــدئ  بــأعــيــنــهــم، 
األربــــعــــة  واالســــتــــفــــهــــام فــــي قــــولــــه «كــــيــــف» فــــي الــــمــــواضــــع  غـــيـــرهـــا، 
والــقــدرة  األدلــة عــلــى الــتــوحــيــد  اهللا  ذكــر  لــلــتــعــجــب والــتــعــظــيــم، ولــمــا 

اهللا نــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص بــالــتــذكــيــر. عــلــى الــبــعــث أمــر 
كـــان  إذا  أي   ﴾  ´   ³   ²     ±   °﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
تيأس،  وال  التذكير  على  وداوم  عظهم  أي:  فذكر  علمت  ما  األمر 
ــا لــهــم فــال تــذهــب نــفــســك  فــقــط، ولــســت هــاديً فــإن وظــيــفــتــك الــتــذكــيــر 

حــســرات. عــلــيــهــم 
عــلــيــهــم  لــيــســت  أي   ﴾  ¹ ¸    ¶   μ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
هللا  بـــل  اإليــــمــــان  عـــلـــى  فــتــجــبــرهــم  ســـلـــطـــة  بــــذي  لـــســـت  أي  بـــمـــســـلـــط، 
¬﴾ [ســورة    «   ª   ©﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  عــلــيــهــم،  الــواليــة 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو  ،  [٤٥ رقــم:  آيــة  ق، 
ـــاسَ  لـــنَّ ا أقـــاتـــلَ  أن  ــــــرتُ  مِ قــــال: «أُ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جـــابـــرگ  حـــديـــث 

٣٥٨ÚÓëbÃ€a@ÒâÏç



٣٥٩
نِّي  مِ وا  مُ صَ عَ هُ  اللَّ إِالَّ  لَهَ  إِ الَ  الُوا  قَ ا  إِذَ فَ  ، هُ اللَّ إِالَّ  لَهَ  إِ الَ  ولُوا:  قُ يَ تَّى  حَ

    ±   ﴿   : أَ رَ قَ مَّ  ثُ  « هِ اللّ لَى  عَ مْ  هُ ابُ سَ حِ وَ ا  هَ قِّ بِحَ إالَّ  مْ  الَهُ وَ مْ أَ وَ مْ  هُ اءَ مَ دِ
.(١ )«﴾  ¹    ¸    ¶   μ   ´   ³   ²

أي  مــنــقــطــع  االســتــثــنــاء   ﴾  ¾   ½   ¼   »   º﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وأصــر عــلــى كــفــره. لــكــن مــن أعــرض عــن اإليــمــان 

عــــذاب  أي   ﴾  Ã   Â    Á   À   ¿﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
عذاب  وكل  الشدة،  في  الغاية  بلغ  قد  ألنه  باألكبر  ووصفه  النار، 

نــالــهــم فــي الــدنــيــا فــهــو دونــه.
الموت  بعد  رجوعهم  أي   ﴾Ç   Æ   Å   Ä﴿ تعالى:  قوله 

إلــيــنــا ال إلــى غــيــرنــا.
الــقــيــامــة،  يـــوم  أي   ﴾  Ì   Ë   Ê   É   È  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الــحــكــمــة،  تــقــتــضــيــه  كــمــا  ذلـــك  مـــن  بـــد  ال  كــفــرهــم  عــلــى  فــنــحــاســبــهــم 
فهو    ﴾   Ê   ﴿ تعالى:  قوله  في  على  الوجوب  صيغة  عليه  وتدل 

  &﴿ قـــال تـــعـــالـــى:  كــمــا  يــخــلــفــه  ولـــن  نــفــســه  عــلــى  أخــــذه  عــهــد 
آيـــة  الـــحـــجـــر،  ﴾[ســـــورة   -   ,  +   *   ) (    '
[ســـــورة   ﴾Ü Û   Ú   Ù Ø﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٩٢ رقـــــم: 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو  ،[٢٤ رقـــم:  آيــة  الــصــافــات، 

له. واللفظ  برقم (٢١)  مسلم  وصحيح  رقم (٢٥)،  البخاري  صحيح   (١)



٣٦٠
إِالَّ  ـــــدٍ  حَ أَ ــــنْ  مِ ـــمْ  ـــكُ ـــنْ مِ ــــا  قــــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حـــاتـــمگ  بـــن  عـــدي 
  ــرَ يَ ــالَ  فَ ــنْــهُ  ــنَ مِ ــمَ يْ ــنْــظُــرُ أَ ــيَ فَ  ، ــانٌ ــمَ جُ ــرْ تُ ــنَــهُ  ــيْ بَ ــنَــهُ وَ ــيْ بَ ــيْــسَ  ، لَ ــهُ الــلَّ ــهُ  ــمُ ــلِّ ــيُــكَ سَ
ــهِ  يْ ــدَ يَ ــيْــنَ  بَ ــنْــظُــرُ  يَ وَ  ، مَ ــدَّ قَ ــا  مَ إِالَّ    ــرَ يَ ــالَ  فَ ــنْــهُ  مِ مَ  ــأَ شْ ــنْــظُــرُ أَ يَ وَ  ، مَ ــدَّ قَ ــا  مَ إِالَّ 

.(١ )« ةٍ ــرَ ــمْ تَ ــقِّ  بِــشِ لَــوْ  لــنَّــارَ وَ ا ــوا  ــقُ ــاتَّ فَ  ، ــهِ ــهِ جْ ــاءَ وَ ــقَ تِــلْ لــنَّــارَ  ا إِالَّ    ــرَ يَ ــالَ  فَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تفسير  له،  واللفظ   (١٠١٦) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٥٣٩) برقم  البخاري  صحيح   (١)
كثير۴  ابــن  تفسير  (ص١٦٣)،  الــبــراك  الــرحــٰمــن  عبد  للشيخ  وأحــكــامــه  عــم  جــزء 
 ،١٢٥٣ (ص١٢٥١-  الــســعــدي  الــرحــٰمــن  عــبــد  الــشــيــخ  تفسير   ،(٣٣٦ –  ٣٢٩/١٤)

.(١٨٩ – ۴ (ص١٧٥  عثيمين  ابن  للشيخ  عم  جزء  تفسير 
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
فــوائــد جــمــة، فــمــن ذلــك: فــقــد اشــتــمــلــت ســورة الــغــاشــيــة عــلــى 

فــيــه  يــكــونــون  الــنــاس  وأن  الــقــيــامــة  يــوم  شــان  عــظــم  عــلــى  الــتــنــبــيــه   -١ »
عــلــى فــريــقــيــن؛ أشــقــيــاء وســعــداء.

لــــعــــمــــل الـــشـــاق  لــــــذل وا ذكـــــر أصــــنــــاف عــــــذاب األشــــقــــيــــاء مــــن ا  -٢
وصــلــي الــنــار، والــســقــي مــن الــحــمــيــم وطــعــام الــضــريــع.

تــمــاثــل  ال  أهـــلـــهـــا  وأحــــــوال  فـــيـــهـــا  ومــــا  اآلخـــــرة  نــــار  حــقــيــقــة  أن   -٣
حــقــائــق مــا فــي الــدنــيــا.

يــظــهــر  أي  نـــاعـــمـــة،  تـــكـــون  الـــقـــيـــامـــة  يــــوم  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  وجـــــوه  أن   -٤
والــســرور. عــلــيــهــا أثــر الــنــعــيــم بــالــبــشــر 

 Ù  Ø﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  درجـــات،  وهــي  عــالــيــة  الــجــنــة  أن   -٥
[ســــورة   ﴾  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú

.[٧٥ طــه، آيــة رقــم: 





٣٦٢
وأكـــــواب  رقـــيـــقـــة،  أي  مـــرفـــوعـــة  ســــرر  الـــجـــنـــة  مـــجـــالـــس  فـــي  أن   -٦
وســائــد  أي  ونــمــارق  ا،  وأعـــدادً زيــنــة  الــمــجــالــس  فــي  مــوضــوعــة 

وزرابــي مــبــثــوثــة أي مــبــســوطــة. مــصــفــوفــة بــعــضــهــا إلــى بــعــض، 
والــمــشــارب  الــمــطــاعــم  مـــن  ـــي  حـــسِّ هـــو  مـــا  الــجــنــة  نــعــيــم  مـــن  أن   -٧
واألشــجــار والــقــصــور واألنــهــار والــحــور الــعــيــن، ومــنــهــا مــا هــو 

اهللا ورضــاه عــنــهــم. نــعــيــم أعــظــم كــرؤيــة 
خــلــقــهــا  فــــي  هـــيـــئـــت  فـــقـــد  اآليــــــات،  عـــظـــيـــم  مــــن  اإلبـــــل  خـــلـــق  أن   -٨
ومــذلــلــة لــإلنــســان مـــع فــيــهــا مـــن الــمــنــافــع  لــلــركــوب والـــحـــمـــل، 

ــا. أكــالً وشــربً
تــثــبــيــت  مـــن  ذلــــك  فـــي  ومــــا  الـــجـــبـــال،  نـــصـــب  اهللا  آيــــات  مـــن  أن   -٩
اهللا  أودعه  ما  المنافع  من  وفيها  كاألوتاد،  لها  فهي  األرض، 

فــيــهــا مــن الــمــعــادن الــمــخــتــلــفــة.
لــــلــــقــــرار  بـــســـطـــهـــا  وهــــــو  األرض  ســــطــــح  اهللا  يـــــــات  آ مـــــن  أن   -١٠
جـــوفـــهـــا  وفـــــي  ــــــا،  وفــــــراشً ا  دً مـــــهـــــا ســــمــــيــــت:  ولــــذلــــك  عـــلـــيـــهـــا، 

 n  m﴿ واآليــــات،  لــنــعــيــم  ا مـــن  يــحــصــى  ال  مـــا  وســطــحــهــا 
 .(١ )﴾q p  o

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(١٧٣ – البراك، (ص١٦٣  الرحٰمن  عبد  للشيخ  وفوائده  وأحكامه  عم  جزء  تفسير   (١)
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
وتحتاج  أسماعنا،  على  تتكرر  التي  الكريم  القرآن  سور  فمن 

  p   o﴿ تــعــالــى:  قال  األعلى،  سورة  وتدبر  تــأمــل  وقــفــة  إلى  مــنــا 
  }   |   {  z    y   x   w   v     u   t   s   r   q
  ® ¬   «   ª    ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~
  ¼   »   º   ¹   ¸   ¶    μ   ´    ³   ²     ±    °      ¯
   È     Ç   Æ   Å   Ä     Ã   Â    Á    À   ¿   ¾   ½
  ×     Ö   Õ       Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É
  ) (   '   &   %   $   #   "   !  Ú   Ù   Ø
 رو  .﴾3   2  1  0   /   .  -   ,   +    *

ــانَ  كَ قــال:  بــشــيــرگ  بــن  لــنــعــمــان  ا حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم 
ــكَ  بِّ رَ مَ  اسْ ــبِّــحِ  بِــسَ ــةِ  ــعَ ــمُ ــجُ لْ ا فِي  وَ  ، ــنِ يْ ــيــدَ ــعِ لْ ا فِــي  أُ  ــرَ ــقْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولُ  سُ رَ

. ــةِ ــيَ ــاشِ ــغَ لْ ا يــثُ  ــدِ حَ ــاكَ  تَ أَ ــلْ  هَ وَ ــى،  ــلَ عْ َ األْ





٣٦٤
ــا  ــمَ بِــهِ أُ  ــرَ ــقْ يَ  ، ـــدٍ احِ وَ مٍ  ــوْ يَ فِــي  ــةُ  ــعَ ــمُ ــجُ الْ وَ ــيــدُ  ــعِ الْ ــعَ  ــمَ ــتَ اجْ ا  ذَ إِ وَ  : ــالَ قَ

.(١ ) ــيْــنِ تَ ــالَ فِــي الــصَّ ــا  ــضً يْ أَ

.(٢ إذا أوتــر بــثــالث( وفــي الــركــعــة األولــى مــن الــوتــر 

﴾ الخطاب هنا للنبيملسو هيلع هللا ىلص   s r   q   p   o﴿ :قوله تعالى
يــلــيــق  ال  مــا  كــل  وعــن  والــعــيــوب  الــنــقــائــص  عــن  ربــك  نــزه  أي  وأمــتــه: 
يــدل  بــه تــعــالــى فــي ذاتـــه وأســمــائــه وصــفــاتــه وأفــعــالــه. وذكـــر االســـم 
العبد  فينزه  باللسان،  الرب  باسم  بالتلفظ  يكون  التسبيح  أن  على 
واألعـــلـــى صــفــة لــربــك وهـــي اســم  ربـــه بــلــســانــه كــمــا يــنــزهــه بــجــنــانــه. 
ا  وقــدرً ــا  ذاتً األعــلــى عــلــى كــل شــيء بــجــمــيــع أنــوع الــعــلــو  أي  تــفــضــيــل 
آيــة  الــنــحــل،  ﴿ j i h﴾ [ســـورة  تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  ا،  وقـــهـــرً

 Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô﴿ ڽ:  وقــــال   ،[٦٠ رقــــم: 
.[١٨ Ü ﴾ [ســورة األنــعــام، آيــة رقــم: 

﴾، أي خلق جميع المخلوقات.  w   v     u   t﴿ :قوله تعالى

أن  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   رو
ــانَ  ــبْــحَ قــال: «سُ  ﴾s   r   q   p   o  ﴿ قــرأ:  إذا  كــان  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

برقم (٨٧٨) سنن أبي داود برقم (١٢٦١).  (١)
الشيخ  وصححه  برقم (٢٤٣٩)،  حبان  ابن  وصحيح  برقم (١٤٢٣)،  داود  أبي  سنن   (٢)

برقم (١٢٦١). داود  أبي  سنن  صحيح  في  كما  األلباني۴، 

٣٦٤Û‹«˛a@ÒâÏç@Ôœ@p˝fldm@



٣٦٥
خــلــقــهــا،  فــأتــقــن  الــعــدم  مــن  نــفــســي  خــلــق  الــذي  أي   ،(١ ــى»( ــلَ األَعْ ــيَ  بِّ رَ
هـــذا إشــــارة إلـــى كــمــال  وجــعــلــهــا مــســتــويــة فـــي أحــســن تــقــويــم، وفـــي 

قــدرتــه تــعــالــى وعــلــمــه وحــكــمــتــه.
جــعــل  أي  الــتــقــديــر:  مــن   ﴾  {    z    y   x  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ا فـــي ذاتـــه وصــفــاتــه وفــعــلــه وأجـــلـــه وكـــل مـــا يــتــعــلــق  لــكــل شـــيء قــــدرً
Ã﴾ [ســورة     Â     Á      À   ¿   ¾﴿ قــال تــعــالــى:  كــمــا  بــه، 
اهللا  عــبــد  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــي   ،[٢ رقـــم:  آيــة  الــفــرقــان، 
ــبْــلَ  قَ ئِــقِ  ــالَ الْــخَ يــرَ  ــادِ ــقَ مَ ــهُ  الــلَّ تَبَ  «كَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمروک  بن 
ــهُ  شُ ــرْ عَ وَ  : ــالَ قَ  ، ــنَــةٍ سَ لْــفَ  أَ ــيــنَ  ــسِ ــمْ بِــخَ ضَ  َرْ األْ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــقَ  ــلُ ــخْ يَ نْ  أَ

 .(٢ )« ــاءِ لْــمَ ــلَــى ا عَ
اإلنــســان   فــهــد يــنــاســبــه  مــا  إلــى  مــخــلــوق  كــل   هــد أي   :فــهــد
ـــمـــهـــا أســـبـــاب  وعـــلَّ واألنـــــعـــــام إلـــــى مـــصـــالـــحـــهـــا  إلـــــى الـــخـــيـــر والــــشــــر، 
 ﴾  é è ç æ å ä ã â ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  بـــقـــائـــهـــا، 

.[٥٠ [ســورة طــه، آيــة رقــم: 
أي   ﴾  ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |﴿ تعالى:  قوله 
٢٠٦٦، وقـــال مــحــقــقــوه: صــحــيــح مـــوقـــوف. قـــال ابـــن الــقــيــم: عــبــر لي  ٤٩٥/٣ بــرقــم   (١)
فقال:  وجيزة  لطيفة  بعبارة  المعنى  هــذا  عن  روحــه  اللَّه  قــدس  تيمية  ابــن  العباس  أبــو 
ا اسمه، وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرها،  المعنى: سبح ربك ذاكرً

.(٣٦ الفوائد (١/  بدائع  نعمته.  تمام  ونسأله  وشأنه،  بفضله  المنان  للَّه  فالحمد 
.٢٦٥٣ برقم  مسلم  صحيح   (٢)



٣٦٦
أنـــزل مــن الــســمــاء مــاء فــأنــبــت بــه أصــنــاف الــنــبــات والــعــشــب الــكــثــيــر 
استكمل  أن  بعد  ثم  الحيوانات،  وجميع  والبهائم  الناس  فيه  فرتع 
ــا  ــدر لــه مــن الــشــبــاب ألــو نــبــاتــه، وصــوح عــشــبــه، فــجــعــلــه يــابــسً مــا قُ
ـــوة وهـــي ســمــرة تــقــرب مـــن الـــســـواد، وهـــو فـــي كــال  أســــود، مـــن الـــحُ

لــلــدواب. الــحــالــيــن عــلــف 

النبي  أيها  سنقرئك  أي   ﴾  ¨   §   ¦    ¥  ﴿ تعالى:  قوله 
يــقــرئ  والــذي  صــدرك،  مــن  يــذهــب  ال  أي  تــنــســاه،  فــال  قــراءة  الــقــرآن 
نفسه  إلى  اإلقراء  اهللا  وأضاف  السالم،  عليه  جبريل  هو  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
جبريل  جاء  إذا  يتعجل  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وكان  بذلك.  اآلمر  ألنه  المقدسة 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ له:  اهللا  فقال  الوحي  عليه  يُلقي 
 ﴾ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
يــنــصــت  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  فـــصـــار   [١٦-١٩ رقــــم:  آيــــات  الـــقـــيـــامـــة،  [ســــورة 

.(١ حــتــى يــنــتــهــي جــبــريــل مــن قــراءة الــوحــي ثــم يــقــرأه(

الـــقـــرآن  يــقــرئــه  أنـــه  لــنــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص  تــعــالــى  اهللا  مـــن  بـــشـــارة  اآليــــة  وفـــي 
الـــصـــالة  عـــلـــيـــه  لــــه  مـــعـــجـــزة  وتـــلـــك  ـــا،  شـــيـــئً مـــنـــه  يـــنـــســـى  وال  ويـــحـــفـــظـــه 
راويــة لــألشــعــار  وال يــكــتــب، ولــيــس  والــســالم، فــمــع أنــه أمــي ال يــقــرأ 
ووعــده بــاســتــمــرار الــوحــي  حــفــظ الــقــرآن  يــســر لــه  اهللا  فــإن  واألخــبــار 
ـــا،  كـــمـــا يـــفـــيـــده الـــفـــعـــل الـــمـــضـــارع «ســـنـــقـــرئـــك» وقــــد وقــــع ذلــــك حـــقً

برقم (٤٩٢٩). البخاري  صحيح  انظر   (١)

٣٦٦Û‹«˛a@ÒâÏç@Ôœ@p˝fldm@



٣٦٧
اهللا ولــكــنــه  ــســي الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص آيــة مــن كــتــاب  وأمــنــه مــن نــســيــانــه، وربــمــا نُ

ســرعــان مــا يــذكــرهــا عــلــيــه الــصــالة والــســالم.
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ا  ــذَ كَ نِــي  ــرَ كَ ذْ ــدْ أَ لــقَ  ، ــهُ الــلَّ ــهُ  ــمُ حَ ــرْ ســمــع رجــالً يــقــرأ مــن الــلــيــل فــقــال: «يَ

.(١ ا»( ــذَ كَ ا وَ ــذَ كَ ةِ  ــورَ سُ ــن  ــا مِ ــتُــهَ ــطْ ــقَ سْ ــنْــتُ أَ كُ  ، ــةً آيَ ا  ــذَ كَ وَ
مــا  وهـــو  تـــنـــســـاه،  أن  اهللا  شـــاء  مـــا  إال  أي   ﴾  «   ª    ©﴿ قـــولـــه: 
قــال تــعــالــى:  وحــكــمــه،  تــرفــع تــالوتــه  وأن  اهللا بــنــســخــه لــحــكــمــة  قــضــى 
[ســــــــورة   ﴾¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿

.[٣٩ الــرعــد، آيــة رقــم: 
يــعــلــنــه  مــا  يــعــلــم  أي   ﴾´    ³   ²     ±    °  ¯  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
عــلــيــه  تــخــفــى  ال  فـــاهللا  يــخــفــونــه  ومـــا  واألفـــعـــال  األقـــــوال  مـــن  الـــعـــبـــاد 

 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ ڽ:  قــــــال  كــــمــــا  خــــافــــيــــة، 
.[١٦ )(  ﴾ [ســورة ق، آيــة رقــم: 

أفــعــال  عــلــيــك  نــســهــل  أي   ﴾¸   ¶    μ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ـــا ال  ـــا مـــســـتـــقـــيـــمً ــــا ســـهـــالً ســـمـــحً لـــــه، ونــــشــــرع لــــك شــــرعً الـــخـــيـــر وأقـــــوا

وال عــســر. حــرج  وال  اعــوجــاج فــيــه 
دامـــــت  مـــــا  أي   ﴾½   ¼   »   º   ¹  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 

برقم (٧٨٨). مسلم  وصحيح  برقم (٢٦٥٥)،  البخاري  صحيح   (١)



٣٦٨
 مــقــبــولــة والــمــوعــظــة مــســمــوعــة ســـواء حــصــل مـــن الــذكــر الـــذكـــر
 الذكر تنفع  لم  إن  أنه  اآلية  ومفهوم  بعضه،  أو  المقصود  جميع 
تــكــن  لـــم  الـــخـــيـــر  مـــن  يـــنـــقـــص  أو  الـــشـــر  فـــي  يـــزيـــد  الـــتـــذكـــيـــر  كــــان  بــــأن 
قسمين:  فيها  الناس  ينقسم   فالذكر عنها،  منهيا  بل  بها،  ا  مأمورً

مــنــتــفــعــيــن وغــيــر مــنــتــفــعــيــن.

المنتفعون،  هم  هؤالء  أي   ﴾Á    À   ¿   ¾﴿ تعالى:  قوله 
والــخــشــيــة  اهللا.  يـــخـــاف  مـــن  والــمــوعــظــة  الــتــذكــيــر  بـــهـــذا  ســيــنــتــفــع  أي 
نــوع مــن الــخــوف لــكــن يــصــاحــبــهــا تــعــظــيــم لــلــمــخــوف مــنــه وعــلــم بــه؛ 

فــهــي أخــص مــن الــخــوف.

وهــو  الــشــقــاوة  الــبــالــغ  أي   ﴾  Ä  Ã   Â  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
آية  هود،  ﴿± μ ´ ³ ² ﴾[سورة  تعالى:  قال  كما  الكافر، 

 ® ¬﴿ تــعــالــى:  قــال  الــســعــادة،  ضــد  والــشــقــاوة   ،[١٠٦ رقــم: 
الــشــقــاوة  وحــقــيــقــة   .[١٠٥ رقـــم:  آيـــة  هـــود،  ¯ ° ﴾  [ســـورة 
يــكــون  مــا  ذلــك  وأعــظــم  والــنــفــســيــة،  الــجــســديــة  اآلالم  أنــواع  مــقــاســاة 

ألهــل الــنــار.

وهي  العظمى  أي   ﴾  É    È     Ç   Æ   Å  ﴿ تعالى:  قوله 
إلى  بالنسبة   كبر اها  وسمَّ حرها،  ويقاسي  فيدخلها  اآلخرة،  نار 
نْ  مِ ءٌ  زْ جُ مَ  آدَ ابْنُ  وقِدُ  يُ الَّتِي  هِ  ذِ هَ مْ  كُ ارُ «نَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  كما  الدنيا،  نار 
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٣٦٩
.(١ )« ــنَّــمَ ــهَ ــرِّ جَ ــنْ حَ ا مِ ءً ــزْ ــيــنَ جُ ــبْــعِ سَ

يــمــوت  ال  أي   ﴾   Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê  ﴿ لــى:  تــعــا قــولــه 
لــنــار  ا فــي  تــه  فــحــيــا بــهــا،  فــيــنــتــفــع  هــنــيــئــة  حــيــاة  يــحــيــى  وال  فــيــســتــريــح 

 ¡ ے   ~  }  |  {  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال  وعــــذاب،  شـــقـــاء 
ذكـــر  ولـــمـــا   ،[٣٦ رقــــم:  يــــة  آ فـــاطـــر،  [ســـــورة   ﴾¤  £  ¢
لــذي  ا وعــد  ذكــر   ،لــذكــر ا عــن  لــمــعــرض  ا األشــقــى  وعــيــد  لــى  تــعــا
لـــتـــوحـــيـــد  وا بــــاإليــــمــــان  نـــفـــســـه  فــــزكــــى   لــــذكــــر بــــا ويــــتــــذكــــر  يـــخـــشـــى 

لــصــالة. وا لــذكــر  وا
طــهــر  مـــن  وربـــح  فـــاز  أي   ﴾  Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

األخــالق الــرديــئــة. نــفــســه ونــقــاهــا مــن الــشــرك والــمــعــاصــي وســائــر 
بــه  يـــراد  أن  يــحــتــمــل   ﴾  Ú   Ù   Ø   ×     Ö﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
أداء  الــذكــر الــعــام مــن الــتــهــلــيــل والــتــســبــيــح والــتــكــبــيــر مــمــا يــبــعــث عــلــى 

 /  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  كــمــا  الـــصـــالة،  ذلـــك  وأعـــظـــم  اهللا  افـــتـــرض  مـــا 
أن  ويــحــتــمــل   ،[١٤ رقـــم:  آيـــة  طـــه،  [ســــورة   ﴾ 2 1 0
الدخول  بها  يحصل  التي  اإلحرام  تكبيرة  وهو  خاص  ذكر  به  يراد 
وبــهــذا يــظــهــر عــطــف الــصــالة عــلــى الــذكــر  واآليــة عــامــة،  فــي الــصــالة 
ألن  وهــذا بــعــيــد  وصــالة الــعــيــد،  الــمــراد زكــاة الــفــطــر  بــالــفــاء، وقــيــل: 
من  لــه  والــلــفــظ  بــرقــم (٢٨٤٣)  مــســلــم  وصــحــيــح  بــرقــم (٣٢٦٥)،  الــبــخــاري  صــحــيــح   (١)

هريرةگ. أبي  حديث 



٣٧٠
وال زكــاة فــطــر. الــســورة مــكــيــة ولــم يــكــن بــمــكــة عــيــد 

تــفــعــلــون  ال  أي   ﴾%   $   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
مـــا ذكـــر مـــن الـــتـــزكـــي والـــذكـــر والـــصـــالة مــمــا هـــو ســبــب الـــفـــالح بــل 

اآلخــرة. تــفــضــلــون الــحــيــاة الــدنــيــا عــلــى 
﴾ والحال أن اآلخرة خير،   ) (   ' قوله تعالى: ﴿&  
لــمــا فــيــهــا مـــن الــنــعــيــم الــمــقــيــم والـــســـرور الـــدائـــم، وال يــلــحــقــهــا زوال، 

الباقي؟ على  الفاني  يقدم  فكيف  فانية،  فإنها  للدنيا  ا  خالفً
  o  ﴿ قرأ:  أنه  مسعودگ  ابن  عن  تفسيره  في  جرير  ابن   رو
  "   !﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  إلــــى  وصــــل  فــلــمــا   ﴾s   r   q   p
آثــرنــا  وقـــال:  أصــحــابــه  عــلــى  وأقــبــل  الــقــراءة  تــرك   ﴾%   $   #

الــدنــيــا عــلــى اآلخــــرة، فــســكــت الــقــوم، فــقــال: آثــرنــا الــدنــيــا ألنـــا رأيــنــا 
فاخترنا  اآلخــرة،  عــنــا  وزويــت  وشــرابــهــا،  وطــعــامــهــا  ونــســاءهــا  زيــنــتــهــا 

اآلجل. وتركنا  العاجل  هذا 
والهضم،  التواضع  وجه  على  منه  «وهذا  كثير۴:  ابن  قال 

.(١ واهللا أعــلــم»( إخــبــار عــن الــجــنــس مــن حــيــث هــو  أو هــو 
 1   0   /   .   -   ,   +    *﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه 
إلــى   ﴾  Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ قـــولـــه:﴿  مــن  تــقــدم  مــا  أي   ﴾  3   2

.(٨٥٩٦ جرير (١٠/  ابن  وتفسير   ،(٣٢٦ كثير۴  (١٤/  ابن  تفسير   (١)
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٣٧١
مــذكــور  الــكــالم  هــذا  مــعــنــى  أن  أي   ﴾  )   (   ' قوله:﴿&  
إبـــراهـــيـــم  عـــلـــى  اهللا  أنـــزلـــهـــا  الـــتـــي  الـــمـــتـــقـــدمـــة  األولـــــى  الـــصـــحـــف  فـــي 
محمدملسو هيلع هللا ىلص،  بعد  العزم  أولي  أفضل  وهما  الكليم  وموسى  الخليل 
والـــقـــرآن مــصــدق لــهــا، وذلـــك الــمــعــنــى مــمــا اتــفــقــت عــلــيــه الــشــرائــع 

  Ã   Â  ﴿ الــنــجــم:  ســورة  فــي  تــعــالــى  قــولــه  اآليــات  هــذه  ونــظــيــر  كــلــهــا، 
     Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ   Å     Ä

.﴾  Ó    Ò   Ñ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
.(١ مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن(

 

 ،(١٦١  – (ص١٥٢  البراك  الرحٰمن  عبد  للشيخ  وفوائده  وأحكامه  عم  جزء  تفسير   (١)
٣٢٨)، وتفسير القرآن الكريم جزء عم، للشيخ  وتفسير ابن كثير۴ (٣١٩/١٤- 
ســعــدي  بـــن  الـــرحـــٰمـــن  عــبــد  الــشــيــخ  وتــفــســيــر   ،(١٧٤ عــثــيــمــيــن۴ (ص١٦٠-  ابــــن 

(ص١٢٥٠- ١٢٥١).
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
لـــــســـــورة الـــكـــريـــمـــة اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــى فــــوائــــد عــــديــــدة،  فـــــإن هـــــذه ا
واألعــيــاد،  يــداوم عــلــى قــراءتــهــا فــي الــجــمــع  ولــذلــك كــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

أذكــر مــن ذلــك:
شـــرع  وقــــد  وعــــال،  جـــل  اســـمـــه  بـــذكـــر  نـــه  ســـبـــحـــا بــتــســبــيــحــه  األمــــر   -١
لـــســـجـــود،  وا لــــركــــوع  ا فــــي  لـــتـــســـبـــيـــح  ا هــــذا  يـــكـــون  أن  لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا
ســجــوده:  وفــي  لــعــظــيــم،  ا ربــي  ســبــحــان  ركــوعــه:  فــي  يــقــول  فــكــان 
ســــواه،  هـــــادي  ال  لــــهــــادي  ا تـــعـــالـــى  نــــه  أ األعــــلــــى؛  ربــــي  ســـبـــحـــان 
نـــدعـــو:  أن  عـــلـــمـــنـــاملسو هيلع هللا ىلص  ولــــذلــــك  مــــنــــه،  يــــة  لــــهــــدا ا طـــلـــب  فـــيـــجـــب 

 7﴿ لــمــبــارك:  ا لــتــنــزيــل  ا وفــي   ،(١ نِــي»( دْ ــدِّ سَ وَ نِــي،  ــدِ اهْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ «ا
.﴾  :  9  8

ــنــســي  يُ حــكــمــتــه  وكـــمـــال  عـــلـــمـــه  لـــســـعـــة  وتـــعـــالـــى  ســـبـــحـــانـــه  اهللا  إن   -٢
برقم (٢٧٢٥). مسلم  صحيح   (١)





٣٧٤
ـــوحـــي إلـــيـــه لـــمـــا يـــريـــده مـــن الـــخـــيـــر لــنــبــيــه وأمـــتـــه،  يُ نــبــيــه بـــعـــض مـــا 

 * ) ( ' & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  قــال  ولــذلــك 
 .[١٠٦ + ,﴾ [ســورة الــبــقــرة، آيــة رقــم: 

غثاء  والنضرة  الخضرة  بعد  النبات  يجعل  الذي  هو  تعالى  أنه   -٣
أصــفــر، وأحــو، أي أســود.

وهــداهــم  فــســواهــم  خــلــقــهــم  بـــأن  عـــبـــاده،  عــلــى  اهللا  مـــن  االمـــتـــنـــان   -٤
وأخــرج مــا تــرعــاه بــهــائــمــهــم.

بــشــارة الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــحــفــظــه لــلــقــرآن فــال يــنــســاه.  -٥
أن الــمــنــتــفــعــيــن بــالــتــذكــرة هــم أهــل الــخــشــيــة وهــم الــمــؤمــنــون، كــمــا   -٦
[ســـــورة   ﴾  B  A  @  ?  >  =﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 

.[٥٥ الــذاريــات، آيــة رقــم: 
فــيــدخــل فــي ذلـــك مــن تــذكــر مــن الــكــافــريــن فــآمــن واتــبــع الــذكــر،   

ــا. وازداد بــالــتــذكــيــر إيــمــانً إذا ذكــر فــتــذكــر،  وكــذا الــمــؤمــن 
 ³ ² ± ° ¯ ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــالــعــلــم،  الــخــشــيــة  وتــتــحــقــق   -٧

.[٢٨ ´﴾ [ســورة فــاطــر، آيــة رقــم: 
نــار  وعــاقــبــتــه  وطــاعــتــه،  اهللا  ذكــر  عــن  بــاإلعــراض  مــقــرون  الــشــقــاء   -٨

تــلــظــى.
ال  بــلــغ  مــهــمــا  لــدنــيــا  ا عــذاب  أن  بــه  واإليــمــان  عــلــمــه  يــجــب  مــمــا   -٩
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٣٧٥
وفــي   ،لــكــبــر بــا هــنــا  اهللا  وصــفــه  فــقــد  اآلخــرة،  بــعــذاب  يــقــارن 

   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º  ﴿ قـــال:   أخـــر يـــة  آ
لــمــقــارنــة  وا  ،[٢٣ رقــم:  يــة  آ لــغــاشــيــة،  ا ﴾ [ســورة   Ã       Â

قـــال  اإليــــمــــان،  ضـــعـــف  عـــلـــى  لــــيــــل  ود لـــلـــهـــالك،  ســـبـــب  بـــيـــنـــهـــمـــا 
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ﴿ تعالى: 

.[١٠ رقــم:  يــة  آ لــعــنــكــبــوت،  ا [ســورة   ﴾  \  [  Z

أهل  األول  أصناف:  ثالثة  على  القيامة  يوم  الخالئق  يكون   -١٠
ومــا أنــزل، قــال تــعــالــى:  الــحــيــاة الــســعــيــدة وهــم الــذيــن آمــنــوا بــاهللا 

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴿
 ،[١٠٨ رقــم:  آيــة  هــود،  á à ß Þ ÝÜ Û Ú ﴾ [ســورة 
والـــصـــنـــف الـــثـــانـــي أهـــل الـــشـــقـــاء وهـــم الـــذيـــن أعـــرضـــوا عـــن ذكــر 

 º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ±  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ربـــهـــم، 
 É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
والــصــنــف   ،[١٠٧  ،١٠٦ اآليــتــان:  هــود،  Ì Ë Ê ﴾ [ســورة 
مــن  اهللا  يــقــتــص  واإلنــس  الــجــن  غــيــر  مــن  الــخــالئــق  بــعــض  الــثــالــث 

ــا. بً بــعــضــهــم لــبــعــض ثــم يــقــول لــهــم: كــونــوا تــرا

عــلــى  الــفــانــيــة  الــدنــيــا  حــظــوظ  إيــثــار  والــســفــه  الــجــهــل  أعــظــم  أن   -١١
.(١ اآلخــرة الــتــي هــي خــيــر وأبــقــى( حــظــوظ 

.(١٦٢ – البراك (ص١٥٢  الرحٰمن  عبد  للشيخ  وفوائده،  وأحكامه  عم  جزء  تفسير   (١)



٣٧٦
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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 گ


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
      *   )   ( '    &   %   $   #   "   ! قال تعالى: ﴿ 
  8    7   6   5   4   3   2   1 0   /   . -     ,    +
  D   C     B   A   @ ?   >   =   <   ;    :   9
  O   N   M   L   K     J   I   H   G   F   E
  Z   Y   X   W   V   U    T   S      R   Q   P
  h   g   f   e d   c   b   a   `    _   ^   ]   \   [
  u    t   s      r   q   p o   n   m   l   k    j i
  £   ¢   ¡ ے      ~   }   |    {    z   y   x   w  v
  ³   ²   ±   °   ¯ ®   ¬    «   ª   ©    ¨   §   ¦     ¥   ¤
  ¿   ¾       ½   ¼   »   º    ¹   ¸ ¶   μ   ´
  Î     Í   Ì   Ë      Ê   É   È     Ç   Æ      Å    Ä    Ã   Â Á   À
   Ý   Ü   Û   Ú  Ù   Ø  ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò Ñ       Ð   Ï





٣٧٨
[ســــورة   ﴾ç  æ   å   ä ã       â   á à   ß   Þ

.[١٩  -١٢ اآليــات:  لــقــمــان، 
الــصــالــح  الــرجــل  وصــايــا  اهللا  ذكـــر  الــكــريــمــات  اآليـــات  هـــذه  فــي 
لــقــمــانگگ البــنــه لــمــا فــيــهــا مــن الــفــوائــد والــحــكــم، قـــال ابـــن كــثــيــر 
ا  عــبــدً أو  ــا  نــبــيً كـــان  هـــل  لــقــمــانگگ  فـــي  الــســلــف  ۴: «اخــتــلــف 
ــا مــن غــيــر نــبــوة؟ عــلــى قــولــيــن؛ األكــثــرون عــلــى الــثــانــي. ونــقــل  صــالــحً
ا  عبدً لقمان  «كان  قال:  قيس  بن  عمرو  إلى  بإسناده  جرير  ابن  عن 
مسجد  في  وهو  رجل  فأتاه  القدمين،  مصفح  الشفتين  غليظ  أسود 
نــاس يــحــدثــهــم فــقــال لــه: ألــســت الــذي كــنــت تــرعــى مــعــي الــغــنــم فــي  أُ
قـــال:   ،أر مـــا  بـــك  بــلــغ  فــمــا  فـــقـــال:  نـــعـــم،  قــــال:  وكــــذا،  كـــذا  مـــكـــان 
 أخـــر روايــــة  وفـــي  يــعــنــيــنــي»،  ال  عــمــا  والـــصـــمـــت  الـــحـــديـــث  صـــدق 

زيــادة: «وأداء األمــانــة».
الحكيم  لقمان  على  رجل  وقف  قال:  فرة  غُ مولى  عمر  [وعن 
فــقــال: أنــت لــقــمــان؟ أنــت عــبــد بــنــي الــحــســحــاس؟ قــال: نــعــم، قــال: 
سوادي  أما  قال:  األسود؟  أنت  قال:  نعم،  قال:  راعي الغنم؟  أنت 
بساطك،  الناس  وطء  قال:  أمري؟  من  يعجبك  الذي  فما  فظاهر، 
أقول  ما  إلى  أصغيت  إن  قال:  بقولك،  ورضاهم  بابك،  وغشيهم 
وعفة  لساني،  وكفي  بصري،  غضي  لقمان:  قال  كذلك،  كنت  لك 
ووفـــائـــي بــعــهــدي،  طــعــمــتــي، وحــفــظــي فــرجــي، [وقـــولـــي بــصــدقــي]، 
فــذاك  يــعــنــيــنــي،  ال  مــا  جـــاري، وتــركــي  وحــفــظــي  ضــيــفــي،  وتــكــرمــتــي 
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٣٧٩
.(١ )[الــذي صــيــرنــي إلــى مــا تــر

وســــاق ابـــن أبـــي حـــاتـــم بــســنــده إلـــى أبـــي الـــــدرداءگ أنـــه قــال 
أهــل  عــن  وتــي  أُ مــا  وتــي  أُ مــا  فــقــال:  الــحــكــيــم -  – وذكــر لــقــمــان  ــا  يــومً
صــمــصــامــةً  رجــــالً  كـــان  ولــكــنــه  خـــصـــال،  وال  حــســب  وال  مــــال،  وال 
ا قــط، ولــم يــره  ــا، طــويــل الــتــفــكــر، عــمــيــق الــنــظــر، لــم يــنــم نــهــارً ســكــيــتً
وال  يغتسل،  وال  يتغوط،  وال  يبول  وال  يتنخع،  وال  يبزق  قط  أحد 
حكمة  يقول  أن  إال  نطقه  ا  منطقً يعيد  ال  وكان  يضحك،  وال  يعبث 
فــلــم  فــمــاتــوا  أوالد  لــه  وولـــد  تـــزوج  قــد  وكـــان  أحـــد،  إيـــاه  يــســتــعــيــدهــا 
ويتفكر  لينظر  الحكام،  ويأتي  السلطان  يغشى  وكان  عليهم،  يبك 

.(٢ وتــي( وتــي مــا أُ ويــعــتــبــر، فــبــذلــك أُ
قــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــرحـــٰمـــن بـــن ســـعـــدي: وهــــذه الـــوصـــايـــا الــتــي 
وصــى بــهــا لــقــمــان ابــنــه تــجــمــع أمــهــات الــحــكــم وتــســتــلــزم مــا لــم يــذكــر 
ا،  أمـــرً كــانــت  إن  فــعــلــهــا  إلـــى  يــدعــو  مــا  بــهــا  يــقــرن  وصــيــة  وكـــل  مــنــهــا، 

.(٥١ كثير۴ (١١/  ابن  تفسير   (١)
تفسير ابن كثير۴ (٥١/١١ – ٥٢)، وقال محققوه: إسناده ضعيف، األشعث  هو   (٢)
ابـــن ســـوار، قـــال الــحــافــظ: ضــعــيــف. وهـــو مــن بــالغــات ابـــن عــبــاسک وال نــعــلــم من 
أخــبــر ابـــن عــبــاس بــذلــك! وقـــد رواه جــمــاعــة عــن لــقــمــان بــهــذا الــوصــف أو قــريــب منه 
ال  ولكن  واحــد،  مصدر  من  أخــذوه  قد  يكون  أن  يشبه  وهذا  المصنف،  سيسوقه  كما 
نستطيع أن نجزم أنهم أخذوه عن رسول اللَّهملسو هيلع هللا ىلص مع إمكانية ذلك وجوازه، ألنه من 
وال  عنهم،  يحدثوا  أن  مــروا  أُ وقــد  الكتاب،  أهــل  عــن  حملوه  قــد  يكونوا  أن  الممكن 

تفسيره. في  الطبري  جرير  ابن  أخرجه  والخبر  أعلم.  والله  ذلك،  في  عليهم  حرج 



٣٨٠
تــفــســيــر  فــي  ذكــرنــا  مــا  عــلــى  يــدل  وهـــذا  ــا،  نــهــيً كــانــت  إن  تــركــهــا  وإلـــى 

الــحــكــمــة؛ أنــهــا الــعــلــم بــاألحــكــام وحــكــمــهــا ومــنــاســبــاتــهــا.
الــفــهــم  هــي  والــحــكــمــة   ،﴾$   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قــال 

 μ﴿ :وتـــــــي الـــعـــبـــد، قـــــال تـــعـــالـــى والــــعــــلــــم، وهـــــي مــــن أفــــضــــل مــــا أُ
 ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶
تستوجب  التي  العطايا  من  وهــذه   ،[٢٦٩ رقــم:  آية  البقرة،  [ســورة 
مــن  اآليـــة  هــذه  وفــي   .﴾' &   %  ﴿ ڽ:  قــال  لــذلــك  الــشــكــر، 

الفوائد:
يــشــاء  مــن  يــؤتــيــه  أحــد،  عــلــى  ا  مــقــصــورً لــيــس  ک  اهللا  فــضــل  أن   -١
ييأس  وال  ذلك  يسأله  أن  العبد  فعلى  العظيم،  الفضل  ذو  واهللا 

وال يــقــنــط.
وتــي الــعــبــد. أن الــحــكــمــة مــن أفــضــل مــا أُ  -٢

أن الــحــكــيــم يــنــبــغــي االنــتــفــاع بــحــكــمــه ومــواعــظــه ووصــايــاه.  -٣
اهللا  وهو  بها  المنعم  شكر  ودوامها  النعم  زيادة  أسباب  من  إن   -٤

 @  ?  >  =  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال  وتـــــعـــــالـــــى،  ســــبــــحــــانــــه 
I H G F E D CB A ﴾ [سورة 

.[٧ إبــراهــيــم، آيــة رقــم: 
قال  الجزاء،  أفضل  به  وينال  عليه  نفعه  يعود  الشاكر  شكر  أن   -٥
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٣٨١
آيــة  عـــمـــران،  آل  [ســــورة   ﴾ ` _ ^  ﴿ تــعــالــى: 

 V ﴿ لوطگ:  نبيه  على  ممتنًا  تعالى  وقال   ،[١٤٤ رقم: 
.[٣٥ آية رقم:  القمر،  Z YX W ] \ [ ^ ﴾ [سورة 

ــا،  شــيــئً اهللا  يــضــر  وال  عــلــيــه،  ضـــرره  يــعــود  فــإنــمــا  الــكــافــر  كــذلــك   -٦
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 

.[١٧٧ آل عــمــران، آيــة رقــم:  d c b a ﴾ [ســورة 

مــعــصــيــة  تــضــره  وال  الــطــائــع،  طــاعــة  تــنــفــعــه  ال  غــنــي  تــعــالــى  اهللا  أن   -٧
 R  Q  PO  N  M  L  K  J﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  لــــعــــاصــــي،  ا
.[٧ رقم:  آية  الزمر،  [سورة    ﴾Y X W V UT S

يــضــيــع  ال  فــإنــه  يــســيــر  بــشــيء  ولـــو  تــعــالــى  اهللا  إلـــى  تــقــرب  مـــن  أن   -٨
هــي  الــتــجــارات  فــأربــح  حــمــيــد،  وتــعــالــى  ســبــحــانــه  ألنـــه  اهللا  عــنــد 

 m l k j i h g ﴿ تــعــالــى:  قــال  مــعــهچ،  الــتــجــارة 
.[٢٠ r q p o n﴾ [ســورة الــمــزمــل، آيــة رقــم: 

وأولــــى  ونـــحـــوهـــا،  الـــوصـــايـــا  بـــهـــذه  ـــوصـــي  يُ أن  لــلــمــســلــم  يــنــبــغــي   -٩
ســنــة  وهــــي  عــلــيــهــم  الـــنـــاس  أشـــفـــق  وهــــو  األوالد  بـــذلـــك  الـــنـــاس 

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  األنــــبــــيــــاء، 
 k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _^
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
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 -١٣٠ اآليات:  البقرة،  [سورة   ﴾ Å Ä Ã Â Á À

.[١٣٣
Uگ€Ë“u’\;‡]⁄Œ’;]Á]êÂ

األمــر بــالــتــوحــيــد والــنــهــي عــن الــشــرك. األولــى:  الــوصــيــة 
مــا  فـــأعـــظـــم  وأنـــفـــعـــهـــا،  الـــوصـــايـــا  أعـــظـــم  ألنـــهـــا  بـــهـــا  اهللا  بــــدأ  وقــــد 
والــنــهــي  الـــشـــرك،  عـــنـــه  اهللا  نـــهـــى  مـــا  وأعـــظـــم  الـــتـــوحـــيـــد،  بـــه  اهللا  أمــــر 
ڽ، قــال  وإخــالص الــعــبــادة لــه  اهللا  عــن الــشــرك يــســتــلــزم تــوحــيــد 

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿ تــــعــــالــــى: 
 Ò Ñ﴿ تعالى:  وقال   ،[٣٦ رقم:  آية  النحل،  [سورة   ﴾N
 á à ß Þ Ý Ü ÛÚ Ù Ø × Ö ÕÔ Ó
الــبــقــرة،  [ســـورة   ﴾  ì ë ê é èç æ å ä ã â
وجــردت  الــكــتــب  وأنــزل  الــرســل،  اهللا  أرســل  ومــا   ،[٢٥٦ رقــم:  آيــة 
وأن  الــشــرك،  مــعــالــم  لــطــمــس  إال  الــجــهــاد  رايـــات  ورفــعــت  الــســيــوف 

هللا. يــكــون الــديــن كــلــه 
ــا  قــــال الـــشـــيـــخ ابــــن ســــعــــدي۴: «ووجــــــه كــــون الــــشــــرك ظــلــمً
تــراب بــمــالــك  مــن   الــمــخــلــوق  مــن ســوَّ وأبــشــع  أفــظــع  ال  ــا أنــه  عــظــيــمً
األمــــر  بـــمـــالـــك  ـــا  شـــيـــئً األمـــــر  مــــن  يـــمـــلـــك  ال  الـــــذي    وســــــوَّ الــــرقــــاب 
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 الــنــاقــص الــفــقــيــر مـــن جــمــيــع الـــوجـــوه بـــالـــرب الــكــامــل  كــلــه، وســــوَّ
مــن  ذرة  بــمــثــقــال  يــنــعــم  لـــم  مـــن    وســــوَّ الـــوجـــوه،  جــمــيــع  مـــن  الــغــنــي 
خــراهــم  وأُ الــنــعــم بــالــذي مــا بــالــخــلــق مــن نــعــمــة فــي ديــنــهــم ودنــيــاهــم 
أعظم  فهل  هو.  إال  السوء  يصرف  وال  منه،  إال  وأبدانهم  وقلوبهم 
اهللا لــعــبــادتــه  خــلــقــه   مــمــن  ــا  ظــلــمً أعــظــم  وهــل  الــظــلــم شــيء؟  هــذا  مــن 
فجعلها  تقويم  أحسن  في  اهللا  خلقها  التي  بنفسه  فذهب  وتوحيده 
نفسه  فظلم  شيئًا   يسو ال  لمن  عابدة  جعلها  المراتب،  أخس  في 

.(١ ا» ( ــا كــثــيــرً ظــلــمً

عــن  الــنــهــي  فــي  الــكــريــم  كــتــابــه  فــي  ا  كــثــيــرً وأعــاد  اهللا   أبــد ولــقــد 
واآلخــرة، فــأمــا فــي الــدنــيــا فــإن  الــشــرك لــعــواقــبــه الــوخــيــمــة فــي الــدنــيــا 
األبـــد  اآلخـــــرة فـــشـــقـــاء  يــــة، وأمـــــا فـــي  لــــهــــدا صـــاحـــبـــه يـــحـــرم األمـــــن وا
اهللا  وحد   من  وأما  يحيا،  وال  فيها  يموت  ال  جهنم  نار  في  وخلود 
اآلخـــــرة يــنــعــم  فــعــيــشــه أنـــعـــم الـــعـــيـــش وحـــيـــاتـــه أطـــيـــب الـــحـــيـــاة، وفــــي 
الــســمــوات  عــرضــهــا  جــنــة  فــي  دائــم  وخــلــود  بــاق،  ونــعــيــم  اهللا  بــرضــى 

عــدت لــلــمــتــقــيــن. واألرض أُ

بــشــيء  يـــأمـــرهـــم  ال  أنــــه  خــلــقــه  عـــلـــى  تـــعـــالـــى  اهللا  فـــضـــل  مـــن  وإن 
ضــــرره،  لـــهـــم  ـــن  بـــيَّ إال  شــــيء  عـــن  يـــنـــهـــاهـــم  وال  نـــفـــعـــه،  لـــهـــم  ـــن  بـــيَّ إال 
حـــتـــى يـــكـــون الـــعـــبـــد عـــلـــى بـــصـــيـــرة بـــمـــن يــتــعــلــق ولـــمـــن يــســلــم وجــهــه 

بتصرف.  (٨٦٦ السعدي۴ (ص٨٦٥-  الشيخ  تفسير   (١)
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 ﴾  ;  :  9  87  6  5  4  3﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  إلــــيــــه، 
عظمته  لعباده  مبينًا   - تعالى  وقال   ،[١٧ رقم:  آية  النحل،  [سورة 
ــتــعــلــق بــه ويــتــوكــل عــلــيــه وتــخــلــص الــعــبــادة  يُ أن  يــجــب  الــذي  هــو  وأنــه 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ لـــه: 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ±
ثــم   ،[١-٢ رقــــم:  اآليـــتـــان  الـــفـــرقـــان،  [ســـــورة   ﴾  Ã Â Á À
تــعــلــق  مـــن  الـــنـــاس  أخـــســـر  وأن  الــمــخــلــوق  ضــعــف  ــا  مــبــيــنً تــعــالــى  قـــال 

 & % $ # " ! فـــقـــال:﴿  مــثــلــه  ضــعــيــف  بــمــخــلــوق 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

.[٣ 4 5 6 7 ﴾ [ســورة الــفــرقــان، آيــة رقــم: 

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
 TS  R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 ﴾  |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  po

.[٧٦  -٧٥ [ســورة الــنــحــل، اآليــتــان: 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..

الــوالــديــن. بــر  البــنــه:  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا  مــن   UÏË›]m’\;ÏËêÊ’\

وردت الــنــصــوص الــشــرعــيــة بــالــحــث عــلــى بــر الــوالــديــن مــع بــيــان 
يترتب  ما  بيان  مع  عقوقهما  من  والتحذير  ذلك  في  العظيم  األجر 

 f﴿ تعالى:  قال  واآلخرة،  الدنيا  في  الوخيمة  األضرار  من  عليه 
 s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 f﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٢٣ رقـــــم:  آيـــــة  اإلســــــــراء،  [ســــــورة   ﴾ ¢
الـــنـــســـاء،  [ســـــورة    ﴾  o  n  ml  k  j  i  h  g

.[٣٦ آيــة رقــم: 
 ،« ـــهُ ـــفُ نْ ـــمَ أَ غِ ـــمَّ رَ ثُ  ، ـــهُ ـــفُ نْ ـــمَ أَ غِ ـــمَّ رَ ثُ  ، ـــهُ ـــفُ نْ ـــمَ أَ غِ وقـــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «رَ
 ، ـبَــرِ لْــكـِ ا ـــنْـــدَ  عِ ـــهِ  يْ ـــدَ لِ ا وَ كَ  رَ دْ أَ ـــنْ  «مَ  : ـــالَ قَ ؟!  ـــهِ الـــلَّ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــنْ  مَ  : ــيــلَ قِ





٣٨٦
.(١ )« ــنَّــةَ ــلِ الْــجَ خُ ــدْ يَ ــمَّ لَــمْ  ثُ ــا،  ــمَ ــيْــهِ كِــلَ وْ  ــا أَ ــمَ هُ ــدَ حَ أَ
.(٢)« هِ يْ الِدَ وَ نَ  لَعَ نْ  مَ هُ  اللَّ نَ  «لَعَ وقالملسو هيلع هللا ىلص: 

فِــي  بِّ  لـــرَّ ا ـــطُ  ـــخَ سَ ، وَ ـــدِ لِ ا ـــوَ لْ ـــا ا ضَ فِـــي رِ بِّ  لـــرَّ ا ـــا  ضَ وقـــالملسو هيلع هللا ىلص: «رِ
.(٣ الِدِ »( الْوَ ــطِ  ــخَ سَ

يدل  وهذا  بالوالدين  والوصية  عبادته  بين  اهللا  يقرن  ما  ا  وكثيرً
أوصاه  أن  فبعد  لقمانگگ،  وصايا  في  وهكذا  ذلك،  عظمة  على 

 F﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــوالـــديـــن،  ثــنــى بــطــاعــة  وحــــده  اهللا  بـــعـــبـــادة 
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 n  m  l  k  j i  h  g  f  e d  c  b  a
هاتين  وفي   ،﴾  x  w  v  u  t  s  r  q  p o

بها: والوصية  تدبرها  إلى  يدعو  ما  والحكم  الفوائد  من  اآليتين 
ــا. إذ يــوصــيــهــم بــمــا يــنــفــعــهــم فــعــالً وتــركً اهللا بــعــبــاده  رحــمــة   -١

ومــؤمــنــهــم  مــشــركــهــم  الــنــاس  لــكــل  عــامــة  بــالــوالــديــن  الــوصــيــة  أن   -٢
وكــافــرهــم ومــســلــمــهــم.

هريرةگ. أبي  حديث  من  برقم (٢٥٥١)  مسلم  صحيح   (١)
عليگ. حديث  من  برقم (١٩٧٨)  مسلم  حديث  من  جزء   (٢)

الشيخ  وصححه  عــمــروک،  بن  اللَّه  عبد  حديث  من   (١٨٩٩) برقم  الترمذي  سنن   (٣)
برقم (٥١٦). الصحيحة (٤٤/٢)  السلسلة  في  األلباني۴ 

٣٨٦HÂÌÜ€aÏ€a@äiI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٣٨٧
الــجــد  ويــلــحــق بــهــمــا  واألم،  األب  هــمــا  الــوالــدان الــمــوصــى بــهــمــا   -٣

والــجــدة.
 I﴿ األم:  عن  فقال  للوالدين  الوصية  سبب  تعالى  اهللا  بين   -٤
ســـعـــدي۴:  ابــــن  قــــال   ،﴾  P  O  N  M  L  K  J
حــيــن  مـــن  الـــمـــشـــاق  تـــالقـــي  تـــــزال  فـــال  مـــشـــقـــة،  عـــلـــى  مـــشـــقـــة  «أي 
يـــكـــون نــطــفــة مـــن الـــوحـــم والـــمـــرض والـــضـــعـــف والـــثـــقـــل وتــغــيــر 
وجــع الــوالدة، ثــم فــصــالــه فــي عــامــيــن». وهــو مــالزم  الــحــال، ثــم 
لــحــضــانــة أمـــه وكــفــالــتــهــا ورضـــاعـــهـــا، أفـــمـــا يــحــســن بــمــن تــحــمــل 
ولــده  عــلــى  يــؤكــد  أن  الــحــب  شــدة  مــع  الــشــدائــد  هــذه  ولـــده  عــلــى 

.(١ اهللا بــتــمــام اإلحــســان إلــيــه( ويــوصــي 
 z y﴿ تــعــالــى:  قــال  كــامــالن،  عــامــان  الــرضــاعــة  تــمــام  أن   -٥

.[٢٣٣ } | { ~﴾ [ســورة الــبــقــرة، آيــة رقــم: 
أن  عباده  وأمر  الشكور  نفسه  وسمى  شكور  وتعالى  ڽ  اهللا   -٦
أحسن  مــن  ويــشــكــروا  العظيم  الفضل  مــن  عليهم  لــه  لما  يشكروه 
إلــيــهــم، ويــعــلــمــوا أنــهــم حــيــن يــقــومــون بــذلــك ســيــرجــعــون إلـــى اهللا 

  S R   Q    ﴿ قــال:  ولــذلــك  الــجــزاء،  أحــســن  فيجزيهم  تعالى 
.[١٤ رقم:  آية  لقمان،  W﴾ [سورة  V   U    T

اهللا  أن  فـــكـــمـــا  الــــوالــــديــــن،  وشـــكـــر  شـــكـــره  بـــيـــن  تـــعـــالـــى  اهللا  قــــرن   -٧
المنان (ص٨٦٦). كالم  تفسير  في  الرحٰمن  الكريم  تيسير   (١)



٣٨٨
أوجــــــدك مــــن الــــعــــدم فــكــذلــك  يـــســـتـــحـــق الـــشـــكـــر ألنــــه هــــو الـــــذي 
إال  يـــكـــن  لـــم  ولــــو  وجــــــودك،  فـــي  ـــا  ســـبـــبً كــــان  مـــن  بـــشـــكـــر  أوصـــــى 
وهــذا  ــا لــبــر الــوالــديــن وطــاعــتــهــمــا.  هــذا الــســبــب لــكــفــى بــه مــوجــبً
ال  ا  واحــدً شــيــئًــا  إال  يــكــافــئــه  مــا  الــبــر  أعــمــال  مــن  يــوجــد  ال  الــســبــب 
ا  لِــدً ا وَ ــدٌ  لَ وَ ي  ــزِ ــجْ يَ الــنــاس، قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  فــي غــالــب  يــتــوفــر 

.(١ ــهُ  »( ــتِــقَ ــيُــعْ فَ ــهُ  يَ ــتَــرِ ــيَــشْ فَ ــا  ــوكً ــلُ ــمْ هُ مَ ــدَ ــجِ يَ نْ  إِالَّ أَ
طــاعــتــهــمــا  أن  إال  الــــوالــــديــــن  بـــبـــر  الـــعـــظـــيـــمـــة  الــــوصــــايــــا  هـــــذه  مــــع   -٨
لمخلوق  طاعة  ال  إذ  اهللا،  معصية  غير  في  تكون  بأن  مشروطة 

فــي مــعــصــيــة الــخــالــق مــهــمــا عــظــم قــدره.
عــن  ســـعـــد  بــــن  مـــصـــعـــب  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو  
دٍ  عْ سَ مُّ  أُ تْ  لَفَ «حَ قال:  القرآن،  من  آيات  فيه  نزلت  أنه  أبيهگ 
 : الَتْ قَ  ، بَ رَ تَشْ الَ  وَ لَ  كُ أْ تَ الَ  وَ  ، ينِهِ بِدِ رَ  فُ كْ يَ تَّى  حَ ا  بَدً أَ هُ  لِّمَ تُكَ الَ  نْ  أَ
ا.  ــذَ ــهَ كَ بِ ـــرُ ـــا آمُ نَ أَ ، وَ ـــكَ مُّ ــا أُ نَ ــأَ ، فَ ـــكَ يْ الِـــدَ ـــاكَ بِـــوَ صَّ نَّ اَهللا وَ ــتَ أَ ــمْ عَ زَ
ــا  ــهَ ـــنٌ لَ ــامَ ابْ ــقَ ، فَ ــدِ ــهْ ــجَ ــنَ الْ ــا مِ ــهَ ــيْ ــلَ ــيَ عَ ــشِ ــتَّــى غُ ــا حَ ثً ــالَ ــثَــتْ ثَ ــكَ : مَ ـــالَ قَ
هُ  اللَّ لَ  ــزَ نْ ــأَ فَ  ، ــدٍ ــعْ سَ لَى  عَ ــو  عُ ــدْ تَ لَتْ  عَ فَجَ ا،  اهَ قَ فَسَ  ، ةُ ــارَ ــمَ عُ ــهُ  لَ ــالُ  ــقَ يُ

  `    _   ^  ]  \  [  Z  Y  X﴿ : ةَ يَ هِ اآلْ ذِ آنِ هَ رْ قُ فِي الْ
.(٢)«﴾  j i   h   g   f   e d   c   b   a

مــا أرحــمــك يــا رب ومــا أحــلــمــك ومــا أكــرمــك، فــشــرك الــوالــديــن   -٩
هريرةگ. أبي  حديث  من  برقم (١٥١٠)  مسلم  صحيح   (١)

برقم (١٧٤٨/٤٣). مسلم  صحيح   (٢)

٣٨٨HÂÌÜ€aÏ€a@äiI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٣٨٩
وشدة  اجتهادهما  مع  حتى  بل  لربهما؛  وعصيانهما  وكفرهما 
بــه  يـــؤمـــن  وال  تــعــالــى  بـــاهللا  يـــشـــرك  أن  ولـــدهـــمـــا  عــلــى  حــرصــهــمــا 
إلـــيـــهـــمـــا  بــــاإلحــــســــان  أمـــــر  كـــلـــه  هـــــذا  مــــع  يـــطـــيـــعـــه،  وال  ويـــعـــصـــيـــه 
أن  عــلــى  جـــاهـــداك  وإن  يـــقـــل:  ولـــم  بـــالـــمـــعـــروف  ومــصــاحــبــتــهــمــا 

تــشــرك بــي فــعــقــهــمــا؛ بــل قــال: «فــال تــطــعــهــمــا».
.﴾ b a ` _ ^ ﴿:قــولــه تــعــالــى  -١٠

لــيــس  فـــعـــلـــه  أن  تـــعـــالـــى  بــــاهللا  أشـــــرك  مــــن  كــــل  أن  واضـــــح  بـــيـــان   
 ¶﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  وضــــــــالل،  جــــهــــل  عــــلــــى  بـــــل  عــــلــــم  عــــلــــى 
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 .[١١٧ رقــــم:  آيـــة  الـــمـــؤمـــنـــون،  [ســــورة   ﴾  Ê É È
عــلــى  بــبــرهــان  يــأتــوا  أن  الــخــلــق  جــمــيــع  تــعــالــى  اهللا   تــحــد وقــد 

  £   ¢   ¡ ے      ~   }   |   {  ﴿ تــعــالــى:  قــال  شــركــهــم، 
  ±   °   ¯    ® ¬   «   ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤
¼﴾ [سورة   »    º  ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²

.[٤ األحــقــاف، آيــة رقــم: 
عـــلـــى  حــــــث   ﴾on  m  l  k  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه  فــــــي   -١١
بــهــم  واالقـــــتـــــداء  اهللا  إلـــــى  الـــمـــنـــيـــبـــيـــن  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  ســـبـــيـــل  تــــبــــاع  ا
ومــصــاحــبــتــهــم، قـــال تــعــالــى لــنــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص لــمــا ذكـــر األنـــبـــيـــاء قـــال: 
األنــعــام،  [ســـورة   ﴾Ä   Ã  Â Á  À   ¿   ¾﴿
مــن  حـــذر  الــمــؤمــنــيــن  ســبــيــل  بــاتــبــاع  أمـــر  وكــمــا   ،[٩٠ رقـــم:  آيـــة 



٣٩٠
 D C B A @ ? >  ﴿ فقال:  غيرهم  سبيل  اتباع 
 PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

.[١١٥ S R Q ﴾ [ســورة الــنــســاء، آيــة رقــم: 

تــضــمــنــت اآليـــة الــكــريــمــة الــتــنــبــيــه إلـــى فــضــل مــصــاحــبــة األخــيــار،   -١٢
على  تحث  والسنة  الكتاب  من  الكثيرة  النصوص  وردت  وقد 
ذلـــك وتــنــهــى عــن خــالفــه، قـــال تــعــالــى - بــعــد أن ذكـــر مــا وجــده 
زكــريــا عــلــيــه الــســالم مــن الــرزق عــنــد مــريــم عــلــيــهــا الــســالم الــذي 
تعالى:  به -قال  رزقها  الذي  هو  اهللا  وأن  غيرها،  عند  يوجد  ال 
 ،[٣٨ رقم:  آية  عمران،  آل  $﴾ [ســورة   #  "  !﴿

 r  q  p  o  n  m  l﴿ :وقال تعالى
.[٦٧ رقم:  آية  الزخرف،  [سورة   ﴾   s

 رو واآلخـــرة،  الــدنــيــا  فــي  وبــركــة  خــيــر  الــصــالــحــيــن  فــمــصــاحــبــة 
أن  األشـــــعـــــريگ  مــــوســــى  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا
 ، ـــوءِ الـــسُّ ـــلِـــيـــسِ  ، وجَ ـــالِـــحِ الـــصَّ ـيــسِ  ــلـِ ـــلُ الــجَ ـــثَ ـــا مَ ـــمَ نَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «إِ
 ، يَكَ ذِ يَحْ أنْ  ا  إِمَّ  ، كِ سْ المِ لُ  فَحامِ  ، الكِيرِ ونافِخِ   ، كِ سْ المِ لِ  كَحامِ
ا  إِمَّ  ، الكِيرِ ونافِخُ   ، يِّبَةً طَ ا  يحً رِ نْهُ  مِ دَ  تَجِ أنْ  ا  وإِمَّ  ، نْهُ مِ بْتَاعَ  تَ أنْ  ا  وإِمَّ

.(١ )« ــبــيــثَــةً ــا خَ يــحً ــدَ رِ ــجِ تَ ــا أنْ  ، وإِمَّ ــكَ ــيــابَ ثَ قَ  ــرِ ــحْ يَ أنْ 
أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ورو

له. واللفظ  برقم (٢٦٢٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٥٣٤)،  البخاري  صحيح   (١)

٣٩٠HÂÌÜ€aÏ€a@äiI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٣٩١
ـــنْ  ــــمْ مَ كُ ــــدُ حَ ـــرْ أَ ـــنْـــظُ ـــيَ ـــلْ فَ  ، ـــلِـــيـــلِـــهِ يــــنِ خَ ـــى دِ ـــلَ ـــلُ عَ جُ لـــرَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «ا

.(١ )« ــالِــلُ ــخَ يُ
الخير  ويعمه  مجالستهم  بركة  تشمله  جالسهم  من  فــإن  ا  وأيضً
ذلك  على  دل  كما  مبلغهم،  ا  بالغً عمله  يكن  لم  وإن  لهم،  الحاصل 
قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الشيخان  أخرجه  ما 
ا  ـــإِذَ ، فَ ـــرِ كْ ـــلَ الـــذِّ هْ ــونَ أَ ــسُ ــمِ ــتَ ــلْ ، يَ قِ ــونَ فِــي الـــطُّـــرُ ــوفُ ــطُ ــةً يَ ــكَ ئِ ــالَ ــهِ مَ ــلَّ «إِنَّ لِ
»، وفــي  ـــمْ ـــتِـــكُ ـــاجَ ــوا إِلَـــى حَ ــمُّ ــلُ ا: هَ وْ ـــنَـــادَ ـــهَ تَ ونَ الـــلَّ ـــرُ كُ ـــذْ ـــا يَ مً ـــوْ وا قَ ـــــدُ جَ وَ
 : الَ قَ  .« مْ لَهُ تُ  رْ فَ غَ دْ  قَ نِّي  أَ مْ  كُ دُ هِ أُشْ فَ  : هُ اللَّ يَقُولُ  «فَ الحديث:  آخر 
. ةٍ اجَ لِحَ اءَ  جَ ا  إِنَّمَ مْ  نْهُ مِ لَيْسَ  نٌ  فُالَ مْ  فِيهِ  : ةِ ئِكَ الَ الْمَ نَ  مِ لَكٌ  مَ قُولُ  «يَ

.(٢)« مْ هُ لِيسُ جَ مْ  بِهِ قَى  يَشْ الَ  اءُ  لَسَ الْجُ مُ  هُ  : الَ قَ
قــال عــمــرگ: لــوال ثــالث مــا أحــبــبــت الــعــيــش فــي هــذه الــحــيــاة 
الــدنــيــا: ظــمــأ الــهــواجــر، ومــكــابــدة الــســاعــات مــن الــلــيــل، ومــجــالــســة 

أقــوام يــنــتــقــون أطــايــب الــكــالم، كــمــا يــنــتــقــى أطــايــب الــثــمــر.
قــال الــشــافــعــي:

تِـــي ـــدَ حْ ـــوِ ــيــا فَ ــقِ ــــال تَ ـــــد خِ هإِذا لَـــم أَجِ ـــرُ ـــاشِ يٍّ أُعَ ـــــوِ ــــنْ غَ ــــى مِ ــــهَ أَشْ ـــــذُّ وَ لَ  أَ
ـــنًـــا ةِ آمِ ــــادَ ــــبَ ــــعِ ي لِــــلْ ــــــــدِ حْ ــــسُ وَ ـــــلـِ أَجْ هوَ ـــــاذِرُ حَ ــيــسٍ أُ ــلِ ـــنْ جَ ــنِــي مِ ــيْ ــعَ ــــرُّ لِ قَ أَ

 (٦٣٣  /١) الصحيحة  السلسلة  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وحسنه   ،(٢٣٧٨) برقم   (١)
برقم (٩٢٧).

برقم (٢٦٨٩). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٠٨)،  البخاري  صحيح   (٢)



٣٩٢
للعبد  ينبغي  أنه  إلى  تنبيه   ﴾  s  r  q  ﴿ تعالى:  قوله  في   -١٣
ذلك  فيدفعه  سيالقيه،  أنه  يعمله  صالح  عمل  كل  عند  يتذكر  أن 
بنسيان  إال  ضــل  مــن  ضــل  فما  فــيــه،  النية  وإخــالص  إحــســانــه  إلــى 

 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ﴿ تعالى:  قال  اللقاء،  ذلك 
 .[٢٦ ﴾ [سورة ص، آية رقم:   è  ç  æ  å  ä  ã

اهللا  إن   ،﴾   E   D C   B   A﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فــــي   -١٤
ســبــحــانــه وتــعــالــى يــحــصــي أعــمــال الــعــبــاد عــلــيــهــم فــي كــتــاب ال 

 n﴿ تعالى:  قال  أحصاها،  إال  كبيرة  وال  صغيرة  يغادر 
 {  z  y  x  w  v  u  t s  r  q  p  o
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }﴿ لـــه:  ـــقـــال  يُ ثـــم    ،﴾|

.[١٤  -١٣ ﴾ [ســورة اإلســراء، اآليــتــان:   ¥

 + * ) ( ' & % $ # " !﴿ تعالى:  وقال 
 ; : 98 7 6 54 3 2 1 0 / . - ,
وأيقن  عمل  فمن   .[٣٠ رقم:  آية  عمران،  آل  [سورة   ﴾ = <

ا. إال خــيــرً أن كــل عــمــل يــعــمــلــه ســيــالقــيــه يــوم الــقــيــامــة لــم يــقــدم 

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٣٩٢HÂÌÜ€aÏ€a@äiI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٣٩٣



 گ


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
ــه  الــلَّ مــراقــبــة  البــنــه:  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا  \’UÏm’]m’\;ÏËêÊ;;فــمــن 

تــعــالــى:
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 

.﴾ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
UÅ\Ê’\;flŸ;ÏÁ˙\;‰É·;È…

يــشــعــر  مــــا  مـــوعـــظـــتـــه  فــــي  يــــكــــون  أن  لــــنــــاصــــح  وا لـــلـــواعـــظ  يـــنـــبـــغـــي   -١
بـــاإلشـــفـــاق عـــلـــى الـــمـــنـــصـــوح، فــــإن قـــولـــه: يـــا بـــنـــي لـــيـــس تــصــغــيــر 

احــتــقــار وإنــمــا هــو تــصــغــيــر إشــفــاق.
بــيــان  عـــلـــى  تــشــتــمــل  حـــتـــى  حـــقـــا  مـــوعـــظـــة  تـــكـــون  ال  الـــمـــوعـــظـــة  أن   -٢
دعـــوة  كـــانـــت  وهـــكـــذا  قــــدرتــــه،  وبـــالـــغ  عــلــمــه  وســـعـــة  اهللا  عــظــمــة 
األنـــبـــيـــاء ألقـــوامـــهـــم، قـــال نـــوح عــلــيــه الـــصـــالة والـــســـالم لــقــومــه: 
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.[١٦  -١٣ اآليــات:  [ســورة نــوح، 

تــذكــيــره  مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص  نــبــيــنــا  عــلــى  نــزل  مــا  أول  الــقــرآن  اشــتــمــل  وقــد   
 Q  P  O  N  M  L  K  ﴿ تـــعـــالـــى:  فـــقـــال  ڽ  بـــعـــظـــمـــتـــه 
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
فــي  الــخــالــق  وتــعــظــيــم   .[٥ –  ١ اآليــات:  الــعــلــق،  c ﴾ [ســورة 
وبذلك  اهللا،  إلى  دعا  من  على  يجب  ما  أول  هو  الخلق  نفوس 
رقم:  آية  المدثر،  [سورة   ﴾  ¥ ¤ £﴿ فقال:  نبيه  اهللا  أمر 
مــع  األنــبــيــاء  قــصــص  جــمــيــع  فــي  الــمــعــنــى  هـــذا  تــجــد  ولــذلــك   ،[٣
قـــومـــهـــم، ومــــن هـــنـــا يــعــلــم الـــخـــطـــأ الــكــبــيــر الــــذي يـــقـــع فـــيـــه بــعــض 
هــي  وإنما  الــمــوعــظــة،  من  خــطــبــهــم  تــخــلــو  الذين  الــجــمــعــة  خــطــبــاء 

دروس عــلــمــيــة، ومــســائــل فــقــهــيــة.
ابــن  قــال  والــحــســنــة،  الــخــطــيــئــة  أي   ﴾z y﴿ قــولــه:  فــي  الــهــاء   -٣
يــوفــيــهــم  أن  عـــبـــادهُ  يــعــد  لـــم  ذكـــره  تــعــالــى  اهللا  ألن  جـــريـــر۴: 
تك  إن  المعصية  إن  فيقال  حسناتهم  جزاء  دون  سيئاتهم  جزاء 
يــوفــيــه  أن  الــعــامــلــيــن  كــال  وعــد  بــل  اهللا،  بــهــا  يــأت  خــردل  مــن  حــبــة 

.(١ جــزاء أعــمــالــهــمــا»(
.(٦٥٥٩  /٨ جامع البيان عن تأويل آي القرآن(   (١)
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٣٩٥
دق  بــمــا  لــمــحــيــطــة  ا قدرته  وعــظــيــم  الله  عــلــم  ســعــة  بيان  اآلية  في   -٤
الــصــغــر،  فــي  مــتــنــاهــيــة  حــبــة  الــخــردل  حــبــة  فــإن  خــلــقــه،  مــن  وجــل 
فــي  تــكــون  أن  ذلــك  فــي  وســـواء  بــهــا،  يــأتــي  فــإنــه  عــلــمــه  ولــدقــيــق 
قال:  ولذلك  األرض،  في  أو  السموات  في  أو  صماء  صخرة 

.﴾  ´  ³  ²  ±  °  ﴿
الـــشـــيـــخ  قــــــال  والــــخــــبــــيــــر،  لــــلــــطــــيــــف  ا الــــحــــســــنــــى  اهللا  أســـــمـــــاء  مـــــن   -٥

 ² ± °  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  الــســعــدي۴  الرحٰمن  عبد 
عــلــى  اطـــلـــع  حـــتـــى  وخـــبـــرتـــه  عـــلـــمـــه  فــــي  لـــطـــف  أي   ،﴾ ´ ³

واألســرار وخــفــايــا الــقــفــار والــبــحــار. الــبــواطــن 
لـــى:  تـــعـــا كـــقـــولـــه  أخـــــر  يــــــات  آ وردت  اآليــــــة  هـــــذه  مـــعـــنـــى  وفـــــي   

 D  C B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿
 O  N  M  L K  J  I  H  G  F  E
لـــى:  تـــعـــا وقــــــال   ،[٤٧ رقــــــم:  يـــــة  آ األنــــبــــيــــاء،  [ســـــــورة   ﴾   P

 Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G  F  ﴿
 ،[٤٠ رقــــم:  يــــة  آ لـــنـــســـاء،  ا [ســـــورة   ﴾  V  U  T  S  R

 ]  \  [  Z  Y  X  W﴿ لــــى:  تــــعــــا وقـــــــال 
لـــزلـــزلـــة،  ا [ســــورة   ﴾  d  c  b  a  `  _  ^

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٨ -٧ رقــم:  يــتــان  آ
 Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð



٣٩٦
.[٦١ رقــم:  يــة  آ يــونــس،  å ä ã â á à ß﴾ [ســورة 

UÎ˜ë’\;ÏŸ]Õb;UÏ¬d\Ö’\;ÏËêÊ’\

يــوصــي لــقــمــان الــحــكــيــمگ ابــنــه بــإقــامــة الــصــالة فــيــقــول فــيــمــا 
﴿μ ¶ ¸﴾، وفــيــهــا مــن الــفــوائــد: اهللا عــنــه:  حــكــاه 

ولذلك  البشر،  عنها  يستغني  ال  التي  العبادات  من  الصالة  أن   -١
فــرضــهــا اهللا وشــرعــهــا لــجــمــيــع األمـــم لــحــاجــتــهــم إلــيــهــا، فــمــن دونــهــا ال 

عين. تقر  وال  نفس،  تسكن  وال  بال،  يهنأ  وال  عيش،  يطيب 

الـــصـــالة هـــي قـــرة أعـــيـــن الـــمـــوحـــديـــن، وصـــلـــة الـــعـــارفـــيـــن بــربــهــم، 
ــا  ـــمْ يَ »(١)، وقـــالملسو هيلع هللا ىلص: «قُ ةِ ـــالَ ــيــنِــي فـِـي الـــصَّ ةُ عَ ـــرَّ ــتْ قُ ــلَ ــعِ قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «وجُ
فهو  ضيعها  ومن  دينه،  حفظ  حفظها  من   ،(٢)« ةِ الَ بِالصَّ نَا  حْ رِ أَ فَ لُ  بِالَ
لــمــا ســواهــا أضــيــع. فــي إقــامــتــهــا تــســتــقــيــم حــيــاة الــمــرء، فــيــحــفــظــه  اهللا 

 ¶  μ  ´  ﴿ فــي الــمــنــاهــي، قــال تــعــالــى:  بــهــا مــن الــوقــوع 
كمثل  مثلها   .[٤٥ رقم:  آية  [العنكبوت،   ﴾º  ¹  ¸
من  يبقى  هل  مرات  خمس  يوم  كل  منه  يغتسل  جار  نهر  على  رجل 
األلباني۴  الشيخ  وصححه  أنسگ،  حديث  من  برقم (٣٩٣٩)  النسائي  سنن   (١)

برقم (٣٦٨٠) . النسائي  سنن  صحيح  في 
الشيخ  وصححه  الحنفية،  بن  محمد  صهر  حديث  من  برقم (٤٩٨٦)  داود  أبي  سنن   (٢)

داود برقم (٤١٧١). صحيح سنن أبي  األلباني۴  في 

٣٩٦HÒ˝ñ€a@Úflb”gÎ@Lاهللاهللا@@Új”aäflI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٣٩٧
.(٢)« نُورٌ ةُ  الَ «...والصَّ قالملسو هيلع هللا ىلص:  كما  هي   ، شيء(١)  درنه 

فِــي  ــيــنَ  ــائِ ــشَّ ــمَ لْ ا ــرْ  ــشِّ قــالملسو هيلع هللا ىلص: «بَ الــمــصــلــيــن،  يــبــشــر  أن  ربــه  وأمــره 
.(٣ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ لــتَّــامِّ  ا بِــالــنُّــورِ  ــدِ  ــاجِ ــسَ لْــمَ لَــى ا إِ ــمِ  الــظُّــلَ

ــحــاط بــخــصــالــهــا. يُ وال  فــالــصــالة ال تــحــصــى فــضــائــلــهــا، 
 μ  ´  ³  ﴿ عــنــه:  اهللا  حــكــاه  فــيــمــا  إبــراهــيــمگ  قــال 
إبـــراهـــيـــم،  [ســــورة   ﴾  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶

.[٤٠ آيــة رقــم: 
 «  ª  ©  ¨  §  ¦﴿ وقــــومــــه:  لـــمـــوســـى  تـــعـــالـــى  وقــــــال 
 ¶  μ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬
عن  تعالى  وقال   ،[٨٧ رقم:  آية  يونس،  [سورة   ﴾ ¹ ¸
آل  [ســـورة   ﴾9   8   7    6   5   4 زكريا:﴿3  
أن  عــلــى  الـــدالـــة  اآليــــات  مـــن  ذلـــك  وغــيــر   ،[٣٩ رقـــم:  آيـــة  عـــمـــران، 

الــصــالة ال تــســتــغــنــي عــنــهــا أمــة مــن األمــم.
.(٤ وأخــبــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــن األنــبــيــاء أنــهــم فــي قــبــورهــم يــصــلــون(

صحيح البخاري (٥٢٨)، وصحيح مسلم برقم (٦٦٧) من حديث أبي هريرةگ .   (١)
األشعريگ. مالك  أبي  حديث  من  برقم (٢٢٣)  مسلم  صحيح   (٢)

وصححه  الــســاعــديگ،  سعد  بــن  سهل  حــديــث  مــن  بــرقــم (٧٨١)  مــاجــه  ابــن  سنن   (٣)
برقم (٦٣٣). ماجه (١٣٠/١)  ابن  سنن  صحيح  في  األلباني۴   الشيخ 

أخرجه البزار برقم (٦٨٨٨) من حديث أنس بن مالكگ، وحسنه األلباني۴   (٤)
عندما  يصلي  قبره  في  موسى  النبيملسو هيلع هللا ىلص   رأ وقــال:  (ص٢٧٢)،  الجنائز  أحكام  =في 



٣٩٨
ومــن عــجــيــب مــا يــذكــر فــي ذلــك مــا جــاء فــي قــصــة إســـالم أبــي ذر 
أنــه كــان فــي الــجــاهــلــيــة يــصــلــي، رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
ــا  ، يَ ــيْــتُ ــلَّ ـــدْ صَ قَ عــبــد  اهللا بــن الــصــامــتگ أن أبــا ذرگ قــال لــه: وَ
؟  ــنْ : لِــمَ ــتُ ــلْ ، قُ ــنِــيــنَ ثِ سِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِــثَــالَ ـــولَ اهللاِ سُ ــى رَ ــقَ لْ نْ أَ ــبْــلَ أَ ــي قَ ــنَ أَخِ ابْ
ـــي،  بِّ ــنِــي رَ ــهُ جِّ ــوَ ــيْــثُ يُ ـــهُ حَ جَّ ـــوَ تَ : أَ ــــالَ ؟ قَ ـــهُ جَّ ـــوَ ـــنَ تَ يْ ـــأَ : فَ ـــتُ ـــلْ ، قُ ـــهِ : لِـــلَّ ــــالَ قَ
تَّى  حَ  ،(١) اءٌ فَ خِ نِّي  أَ كَ يتُ  قِ لْ أُ يْلِ  اللَّ رِ  آخِ نْ  مِ انَ  كَ ا  إِذَ تَّى  حَ اءً  شَ عِ لِّي  أُصَ

.(٢) سُ مْ الشَّ نِي  لُوَ عْ تَ

الــصــالة،  أقـــم  لـــه:  قـــال  وإنـــمـــا  صـــل،  البـــنـــه:  لــقــمــان  يــقــل  لـــم   -٢
النبوية،  واألحاديث  القرآنية  النصوص  أكثر  وردت  اللفظ  وبهذا 
تــقــام  أن  الــمــطــلــوب  أن  عــلــى  يــدل  فــهــو  وأشــمــل،  أبــلــغ  الــلــفــظ  وهــذا 
الــصــالة عــلــى أكــمــل الـــوجـــوه، ومـــا يــشــرع فــيــهــا مــن خــشــوع الــقــلــب 

 p  o  n  m  l  k﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  لــــــجــــــوارح،  وا
 a ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٤٣ رقــم:  آيــة  الــبــقــرة،  r q ﴾ [ســورة 
 j  i  h  g  f  e  d  c  b
الــبــقــرة،  [ســورة   ﴾ t s r q p o n m l k

الليلة،  تلك  في  به  مقتدين  والسالم  الصالة  عليهم  األنبياء  صالة  وكذلك  به،  أُسري 
الصحيح. في  ثبت  كما 

الــخــفــاء بــكــســر الــخــاء والــمــد: هــوالــغــطــاء، وكــل شـــيء  غــطــيــتــه بــكــســاء أو ثــوب فــذلــك   (١)
خفاء. الغطاء 

برقم (٢٤٧٣).  (٢)
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٣٩٩
٢٧٧]، وغــيــرهــا كــثــيــر. آيــة رقــم: 

يــقــوم  حــتــى  لــلــصــالة  ــا  مــقــيــمً يــكــون  أن  الــعــبــد  عــلــى  يــصــدق  ال   -٣
فــيــهــا بــاألمــور الــتــالــيــة:

يقول  ما  يعلم  ربه  على  فيها  مقبالً  صالته  في  ا  خاشعً يكون  أن  أ- 
 y  x  w  v  u  t  s﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  فـــيـــهـــا، 
 ،[٤٣ رقــــم:  آيــــة  الـــنـــســـاء،  [ســـــورة   ﴾~ } | { z

 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
.[١-٢ *  ﴾[ســورة الــمــومــنــون، آيــة رقــم: 

إالَّ  ـــــهُ  لَ ــــتِــــبَ  كُ ــــــا  مَ وَ فُ  ــــرِ ــــصَ ــــنْ ــــيَ لَ ـــــلَ  جُ لـــــرَّ ا «إِنَّ  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص:  وقـــــال 
ــا  ــهَ ــثُ ــلُ ثُ ــا  ــهَ ــعُ بْ ــا رُ ــهَ ــسُ ــمْ ــا خُ ــهَ سُ ــدْ سُ ــا  ــهَ ــعُ ــبْ سُ ــا  ــهَ ــنُ ــمْ ثُ ــا  ــهَ ــعُ ــسْ تُ تِـــهِ  ـــالَ صَ ــرُ  ــشْ عُ

.(١ ــا»( ــهَ ــفُ نِــصْ
الــصــف  فـــي  يـــقـــومـــان  الـــرجـــلـــيـــن  أن  عـــلـــيـــه  لـــتـــنـــبـــيـــه  ا يــنــبــغــي  ومـــمـــا 
قـــد أديـــا أعـــمـــال الـــصـــالة الــظــاهــرة مـــن الــتــكــبــيــر إلـــى الــتــســلــيــم وبــيــن 

واألرض. صــالتــيــهــمــا كــمــا بــيــن الــســمــاء 
خمسة: مراتب  على  الصالة  في  «والناس  القيم۴:  ابن  قال 

أحـــدهـــا: مــرتــبــة الــظــالــم لــنــفــســه الــمــفــرط، وهـــو الـــذي انــتــقــص مــن 
وحــدودهــا وأركــانــهــا. وضــوئــهــا ومــواقــيــتــهــا 

الــشــيــخ  وصــحــحــه   ، بـــرقـــم (٧٩٦)  يـــاســـرک  بـــن  عـــمـــار  حـــديـــث  مـــن  داود  أبــــي  ســنــن   (١)
داود (١٥١/١) برقم (٧١٤). صحيح سنن أبي  األلباني۴ في 



٤٠٠
وحــدودهــا وأركــانــهــا الــظــاهــرة  الــثــانــي: مــن يــحــافــظ عــلــى مــواقــيــتــهــا 
الوسوسة،  في  نفسه  مجاهدة  ضيع  قد  لكنه  ووضوئها، 

واألفــكــار. فــذهــب مــع الــوســاوس 
حـــدودهـــا وأركـــانـــهـــا وجـــاهـــد نــفــســه فــي  حــافــظ عــلــى  لـــثـــالـــث: مـــن  ا
عدوه  بمجاهدة  مشغول  فهو  واألفكار،  الوساوس  دفع 

صــالة وجــهــاد. لــئــال يــســرق صــالتــه، فــهــو فــي 
وأركــــانــــهــــا  حـــقـــوقـــهـــا  أكــــمــــل  لـــــصـــــالة  ا إلــــــى  قــــــام  إذا  مـــــن  بــــــع:  لــــــرا ا
حــــــدودهــــــا لـــئـــال   وحـــــــدودهـــــــا، واســـــتـــــغـــــرق قـــلـــبـــه مــــــراعــــــاة 
ـــضـــيْـــع شــيــئًــا مــنــهــا، بـــل هــمــه كــلــه مـــصـــروف إلـــى إقــامــتــهــا  يُ
كــمــا يــنــبــغــي وإكــمــالــهــا وإتــمــامــهــا، قــد اســتــغــرق قــلــبــه شــأن 

الــصــالة وعــبــوديــة ربــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فــيــهــا.
قد  هذا  مع  ولكن  كذلك،  إليها  قام  الصالة  إلى  قام  إذا  من  الخامس: 
إلــيــه،  بقلبه  ا  نــاظــرً ک،  ربــه  يــدي  بــيــن  ووضــعــه  قلبه  أخــذ 
ويشاهده،  يــراه  كأنه  وعظمته  محبته  من  ممتلئًا  لــه،  مراقبًا 
وقـــد اضــمــحــلــت تــلــك الـــوســـاوس والــخــطــرات، وارتــفــعــت 
حــجــبــهــا بــيــنــه وبــيــن ربـــه، فــهــذا بــيــنــه وبــيــن غــيــره فــي الــصــالة 
صالته  في  وهذا  واألرض،  السماء  بين  مما  وأعظم  أفضل 
والـــثـــانـــي  مـــعـــاقـــب،  األول  فـــالـــقـــســـم  ک.  بـــربـــه  مـــشـــغـــول 
والخامس  مثاب،  والــرابــع  عنه،  مكفر  والثالث  محاسب، 
مــقــرب، ألن لــه نــصــيــبًــا مــمــن جــعــلــت قــرة عــيــنــه فــي الــصــالة، 
ربه  من  بقربه  عينه  قرت  الدنيا  في  بصالته  عينه  قرت  فمن 

٤٠٠HÒ˝ñ€a@Úflb”gÎ@Lاهللاهللا@@Új”aäflI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@
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ــا بــه فــي الــدنــيــا، ومــن  ک فــي اآلخــــرة، وقـــرت عــيــنــه أيــضً
عينه باهللا  تــقــر  لــم  ومــن  عــيــن،  كــل  بــه  قــرت  بــاهللا  عينه  قــرت 

.(١ حسرات»( الدنيا  على  نفسه  تقطعت  تعالى 
إقــامــتــهــا  وتــكــمــل  وواجــبــاتــهــا  وأركــانــهــا  بــشــروطــهــا  يــؤديــهــا  أن  ب- 
ونِي  تُمُ يْ أَ رَ ا  مَ كَ لُّوا  «صَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  فيها،  يُستحب  بما  باإلتيان 

.(٢ ــلِّــي»( صَ أُ
 [  Z ﴿ تعالى:  قال   ، الممات  حتى  أدائها  على  المداومة  ج-  
آيتان:  المعارج،  [ســورة   ﴾  b  a  `  _  ^  ]  \
يلفظ  وهــو  وصــى بــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  مــا  آخــر  مــن  ٢٣]، وكـــان   -٢٢

.(٣ )« مْ انُكُ مَ يْ أَ تْ  لَكَ مَ ا  مَ وَ  ، ةَ الَ الصَّ ةَ  الَ «الصَّ قال:  أن  أنفاسه 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٣٥ – الطيب، (ص٣٤  الكلم  من  الصيب  (١)الوابل 
الحويرثگ. بن  مالك  حديث  من  برقم (٦٣١)  البخاري  صحيح   (٢)

سنن ابن ماجه من حديث علي بن أبي طالبگ برقم (٢٦٩٧)، وصححه الشيخ   (٣)
برقم (٢١٨٣). ماجه (١٠٩/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  األلباني 
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 گ


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
الــحــكــيــمگگ  لــقــمــان  وصــايــا  مــن   UÏàÄ]â’\Â;ÏâŸ]}’\;ÏËêÊ’\

الــمــنــكــر: عــن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  األمــر  البــنــه: 
 º ¹﴿ عــنــه:  اهللا  حــكــاه  فــيــمــا  البــنــه -  لــقــمــانگگ  قــال 

هــذا مــن الــفــوائــد: وفــي   ،﴾½ ¼ »

١- أن األمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر مــشــروع فــي األمــم 
فضل  وقــد  بــدونــه،  تصلح  ال  المجتمعات  أن  على  يــدل  وهــذا  السابقة 
فقال  األمر  بهذا  لقيامهم  السابقة  األمم  سائر  على  محمدملسو هيلع هللا ىلص  أمة  اللَّه 

 6  5  4  3  2  1  0  / تعالى: ﴿. 
.[١١٠ 9﴾ [سورة آل عمران، اآلية:   8  7

فــلــيــؤد  األمـــــة،  هــــذه  مـــن  يـــكـــون  أن  ســــره  گ: «مــــن  عـــمـــر  قــــال 





٤٠٤
.(١ اهللا فــيــهــا»( شــرط 

وقــال الــقــرطــبــي۴: «إنــمــا صــارت أمــة مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص خــيــر أمــة 
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  أكثر،  منهم  المسلمين  ألن 

.(٢ فــيــهــم أفــشــى»(
ـــا۴: «فـــي هـــذه اآليــــة مـــدح لــهــذه األمــــة مـــا أقــامــوا  وقــــال أيـــضً
زال  الــمــنــكــر  عــلــى  وتــواطــؤوا  التغيير  تــركــوا  فــإذا  بــه،  واتــصــفــوا  ذلــك، 

هالكهم»(٣). في  سببًا  ذلك  وكان  الذم  اسم  ولحقهم  المدح،  عنهم 
بــل  ــا  كــافــيً ذلــك  يــكــون  وال  نــفــســه،  فــي  يــســتــقــيــم  قــد  الــعــبــد  أن   -٢
عــن  ويــنــهــى  بــالــمــعــروف  يــأمــر  بــأن  غــيــره،  الــحــق  عــلــى  يــقــيــم  أن  عــلــيــه 
فــهــذا لــقــمــانگگ لــمــا أوصــى ابــنــه بــاالســتــقــامــة فــي نــفــســه  الــمــنــكــر. 

أمــره بــذلــك، فــإن شــخــصــيــة الــمــســلــم مــبــنــيــة عــلــى أربــعــة أركــان:
واإليمان. العلم  األول: 
الصالح. العمل  الثاني: 

المنكر. عن  والنهي  بالمعروف  األمر  الثالث: 
الصبر. الرابع: 

.(١٥٩  /٣) ۴ كثير  ابن  تفسير   (١)
.(٢٦١ القرآن (٥/  ألحكام  الجامع   (٢)
.(٢٦٤ القرآن (٥/  ألحكام  الجامع   (٣)
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٤٠٥
 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
[ســــورة   ﴾  1  0  /  .  -  ,  +  *

.[١ – ٣ اآليــات:  الــعــصــر، 
ونــهــيــه  أمــره بــالــمــعــروف  كــان  فــمــن  ونــهــي،  أمــر  كــلــهــا  الــحــيــاة   -٣

 b a﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــمـــؤمـــن،  فـــــذاك  الـــمـــنـــكـــر  عــــن 
 l  k  j  i  h  g  fe  d  c
 x  wv  u  t  sr  q  p  o  n  m

.[٧١ z y } | ﴾ [ســورة الــتــوبــة، آيــة رقــم: 

 t﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  الــــمــــنــــافــــق،  فـــهـــو  ذلـــــك  عـــكـــس  فـــمـــن 
 }  |  {  z  yx  w  v  u

.[٦٧ ~﴾ [ســورة الــتــوبــة، آيــة رقــم: 

تــجــنــب  الــمــنــكــر  عـــن  والـــنـــهـــي  بـــالـــمـــعـــروف  األمــــر  فـــوائـــد  مـــن   -٤
 = < ; : 9﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ولـــعـــنـــتـــه،  اهللا  ســـخـــط 
 I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >
 T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J

.[٧٩  -٧٨ W V U ﴾  [ســورة الــمــائــدة، آيــتــان: 

نــجــا  عــلــى الــعــاصــيــن  الــهــالك  وقــع  إذا  أنــه  ــا  أيــضً فــوائــده  ومــن   -٥
 Ñ  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــنــكــر،  عـــن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  األمـــر  أهـــل 
[ســــــورة   ﴾  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò



٤٠٦
.[١١٧ هــود، آيــة: 

وهــو  يــأمــر بــالــمــعــروف ويــنــهــى عــن الــمــنــكــر  مــن لــم  أن  ٦- ومــنــهــا 
عملهم،  يعمل  لم  وإن  المنكر  أهل  مع  يهلك  فإنه  ذلك  على  قادر 

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 !  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±°  ¯
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 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
األعـــراف،  [ســـورة   ﴾  U T S R Q P O N M L K

.[١٦٦  -١٦٣ اآليــات: 
وقـــصـــة اعـــتـــدائـــهـــم فـــي الــســبــت أنـــهـــم نـــهـــوا عـــن الــصــيــد فـــي يــوم 
الــســبــت فــاحــتــالــوا عــلــى ارتــكــاب الــمــحــرم بــأن جــعــلــوا الــشــبــاك يــوم 
األحـــد، وظــنــوا أنــهــم يــســلــمــون مــن  الــســبــت وجــمــعــوا الــســمــك يـــوم 

اإلثــم.
ــا، ثــلــث نــهــوا، وثــلــث قــالــوا:    قــال ابــن عــبــاسک: «كــانــوا أثــالثً
نــجــا  فــمــا  الــخــطــيــئــة،  أصــحــاب  وثــلــث   ،﴾ * ) (' & %﴿

.(١ وهــلــك ســائــرهــم»( إال الــذيــن نــهــوا 
تــفــســيــر ابــن كــثــيــر (٤٢٨/٦)، وقــال ابــن كــثــيــر۴: إســنــاده جــيــد، ولــكــن رجــوعــه   (١)=

٤٠٦Häÿ‰‡€a@Â«@ÔË‰€aÎ@“Îä»‡€bi@äfl˛a@I@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٤٠٧
األول  الصنف  صنفين؛  على  المؤمنون  يكون  الفتن  زمن  في   -٧
عن  والنهي  بالمعروف  باألمر  لقيامهم  اهللا  سبيل  في  ون  يُؤذَ الذين 
الثاني:  والــصــنــف  أذاهــم.  على  والــصــبــر  الــنــاس،  ومخالطة  المنكر، 
ــنُ  مِ ــؤْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الْــمُ قــال  الــثــانــي،  مــن  أفــضــل  واألول  الــمــعــتــزلــون، 
ــنِ  مِ ــؤْ ــنَ الْــمُ ا مِ ــرً جْ ــظَــمُ أَ عْ ، أَ ــمْ اهُ ذَ ــلَــى أَ ــبِــرُ عَ ــصْ يَ ، وَ ــالِــطُ الــنَّــاسَ ــخَ ي يُ الَّــذِ

.(١ )« مْ اهُ ذَ أَ لَى  عَ بِرُ  يَصْ الَ  وَ النَّاسَ  الِطُ  يُخَ الَ  ي  الَّذِ

عـــبـــدالـــرحـــٰمـــن  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  اإلمــــــام   ورو
الــحــضــرمــيگ قـــال: أخــبــرنــي مـــن ســمــع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أنـــه قــــال:«إِنَّ 

.(٢ )« ــرَ ــنــكَ الــمُ ونَ  ــنــكِــرُ يُ ــم  لِــهِ وَّ ــورِ أَ جُ ــثــل أُ نَ مِ ــعــطَــوْ يُ ــا  ــومً ــتِــي قَ مَّ ــنْ أُ مِ

ــــلٌ  جُ قـــال: «رَ خــيــر؟  الـــنـــاس  أي  ســئــل:  عــنــدمــا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وقـــال 
 ، ــــهُ بَّ ـــدُ رَ ـــبُ ـــعْ يَ ـــابِ  ـــعَ الـــشِّ ـــنَ  ـــبٍ مِ ـــعْ شِ فِـــي  ــــلٌ  جُ رَ ، وَ ــهِ ـــالـِ مَ ــهِ وَ ــسِ ـنَــفْ بـِ ـــدَ  ـــاهَ جَ

 .(٣ )« هِ ــرِّ شَ ــنْ  الــنَّــاسَ مِ عُ  ــدَ يَ وَ
بعد  حالهم  تبين  ألنــه  بــهــذا،  الــقــول  مــن  أولــى  الساكتين  نجاة  فــي  عكرمة  قــول  إلــى 

أعلم. واللَّه  ذلك، 
عــمــرک،  ابـــن  حــديــث  مـــن  مــاجــه (٤٠٣٢)  وابــــن  بــرقــم (٢٥٠٧)،  الـــتـــرمـــذي  ســنــن   (١)
 (٣٠٦/٢) الــتــرمــذي  سنن  صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وصححه  لــه،  والــلــفــظ 

برقم (٢٠٣٥).
لغيره. حسن  محققوه:  وقال  برقم (٢٣١٨١)،   (٢٤١ أحمد (٣٨/  اإلمام  مسند   (٢)

أبــي  حــديــث  مــن  بــرقــم (١٨٨٨)  مسلم  وصــحــيــح  بــرقــم (٦٤٩٤)،  الــبــخــاري  صحيح   (٣)
الخدريگ. سعيد 

=



٤٠٨
المنكر  عن  النهي  جعل  حيث  األمة  بهذه  اهللا  رحمة  ومنها   -٨
 َأ رَ ــنْ  قــالملسو هيلع هللا ىلص: «مَ واســتــطــاعــتــه،  الــمــرء  قــدرة  حــســب  مــراتــب  عــلــى 
تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ يُغَ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ

.(١ )« ــانِ يــمَ ِ اإلْ ــفُ  ــعَ ضْ لِــكَ أَ ذَ ، وَ ــبِــهِ ــلْ ــبِــقَ فَ
بـــــن مــــســــعــــودگ: لـــمـــا وضــــعــــت قــــريــــش ســـلـــى الــــجــــزور  قـــــال ا
عــلــى ظــهــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وهـــو ســاجــد عــنــد الــكــعــبــة لــو كــانــت لــي مــنــعــة 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  إن  بل  مكانته؛  وال  قدره  من  ذلك  ينقص  فلم   ،(٢ طرحته(
هِ  ــدِ بِــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا عــنــدمــا ضــحــك الــصــحــابــة مــن دقــة ســاقــيــه قــال: «وَ

.(٣ )« ــدٍ حُ ــنْ أُ انِ مِ ــيــزَ لْــمِ فِــي ا ــلُ  ــقَ ثْ ــا أَ ــمَ لَــهُ
اهللا  عبد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
لٍ  هْ جَ بُو  أَ وَ  ، البَيْتِ نْدَ  عِ لِّي  يُصَ انَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ نَّ  أَ مسعودگ:  ابن 
لَى  بِسَ يءُ  يَجِ مْ  كُ يُّ أَ  : لِبَعْضٍ مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  قَ ذْ  إِ  ، لُوسٌ جُ هُ  لَ ابٌ  حَ صْ أَ وَ
ــثَ  ــعَ ــبَ ــانْ فَ ؟  ـــدَ ـــجَ سَ ا  ذَ إِ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــرِ  ــهْ ظَ ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــعُ ــضَ ــيَ فَ  ، نٍ ــــالَ فُ ــنِــي  بَ ورِ  ــــزُ جَ
ــى  ــلَ ــهُ عَ ــعَ ضَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبِــيُّ ــدَ الــنَّ ــجَ ــتَّــى سَ حَ ــرَ  ــنَــظَ فَ  ، ـهِ ــاءَ بـِ ــجَ فَ مِ  ــوْ ــى الــقَ ــقَ شْ أَ
 : الَ قَ  ، ةٌ نَعَ مَ لِي  انَتْ  كَ وْ  لَ يْئًا،  شَ نِي  غْ أُ الَ  رُ  نْظُ أَ نَا  أَ وَ  ، يْهِ تِفَ كَ يْنَ  بَ هِ  رِ ظَهْ
اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ولُ  سُ رَ وَ  ، بَعْضٍ لَى  عَ مْ  هُ ضُ بَعْ يلُ  يُحِ وَ ونَ  كُ حَ يَضْ لُوا  عَ فَجَ

الخدريگ. سعيد  أبي  حديث  من  برقم (٤٩)  مسلم  صحيح   (١)
برقم (١٧٩٤). مسلم  وصحيح  برقم (٢٤٣٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

مــســنــد اإلمــــام أحــمــد (٩٩/٧) بــرقــم (٣٩٩١) مــن حــديــث ابـــن مــســعــودگ، وقــال   (٣)
لغيره. صحيح  محققوه: 
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٤٠٩
 ، هِ ــرِ ــهْ ظَ ــنْ  عَ ــتْ  حَ ــرَ ــطَ فَ  ، ــةُ ــمَ ــاطِ فَ ــهُ  تْ ــاءَ جَ ــتَّــى  حَ  ، ـــهُ سَ أْ رَ ــعُ  فَ ــرْ يَ الَ  ــدٌ  ــاجِ سَ
ثَ  ثَالَ   « يْشٍ رَ بِقُ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ مَّ  ثُ هُ  سَ أْ رَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ولُ  سُ رَ عَ  فَ رَ فَ
ةَ  وَ عْ الدَّ نَّ  أَ نَ  وْ رَ يَ انُوا  كَ وَ  : الَ قَ  ، مْ يْهِ لَ عَ ا  عَ دَ ذْ  إِ مْ  يْهِ لَ عَ قَّ  فَشَ  ، اتٍ رَّ مَ
 ، ــلٍ ــهْ بِـــي جَ بِـــأَ ــكَ  ــيْ ــلَ ــمَّ عَ ــهُ لــلَّ ــى: «ا ــمَّ ـــمَّ سَ ، ثُ ــةٌ ــابَ ــجَ ــتَ ــسْ ــدِ مُ ــلَ لِـــكَ الــبَ ذَ فـِـي 
يَّةَ  مَ أُ وَ  ، تْبَةَ عُ بْنِ  لِيدِ  الوَ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ بْنِ  يْبَةَ  شَ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ بْنِ  تْبَةَ  بِعُ يْكَ  لَ عَ وَ
ــهُ -،  ــظْ ــفَ ــحْ نَ ــمْ  ــلَ فَ ــابِــعَ  الــسَّ ـــدَّ  عَ وَ  -  « ــطٍ ــيْ ــعَ مُ بـِـي  أَ ــنِ  بْ ــةَ  ــبَ ــقْ عُ وَ  ، ــفٍ ــلَ خَ ــنِ  بْ ا
ــهِملسو هيلع هللا ىلص  ـــولُ الــلَّ سُ ــدَّ رَ يــنَ عَ ــذِ ـــتُ الَّ يْ أَ ــدْ رَ ــقَ ، لَ هِ ــدِ ــيَ ــي بِ ــسِ ــفْ ي نَ ــذِ الَّ ــوَ فَ  : ـــالَ قَ

.(١ ) رٍ ــدْ ــلِــيــبِ بَ ــلِــيــبِ قَ فِــي الــقَ ــى،  عَ ــرْ صَ
عــنــه،  ا  بــعــيــدً كــان  وإن  الــمــنــكــر  عــن  بــرضــاه  يــهــلــك  الــمــرء  أن   -٩
ضِ  َرْ األْ فِـــي  ــةُ  ــيــئَ ــطِ ــخَ الْ ــتِ  ــلَ ــمِ عُ ا  «إِذَ قـــالملسو هيلع هللا ىلص:  بــالــعــكــس،  والــعــكــس 
ــابَ  ــنْ غَ ــمَ كَ ــانَ  كَ ــا -  هَ ــرَ ــكَ نْ : أَ ةً ــرَّ مَ ــالَ  قَ وَ ــا، -  ــهَ هَ ــرِ ــكَ فَ ــا  هَ ــدَ ــهِ شَ ــنْ  ــانَ مَ كَ

.(٢ ــا»( هَ ــدَ ــهِ ــنْ شَ ــمَ كَ ــانَ  كَ ــا  ــيَــهَ ضِ ــرَ فَ ــا  ــنْــهَ ــابَ عَ ــنْ غَ مَ ــا، وَ ــنْــهَ عَ
األمــر بــالــمــعــروف  فــي  مــا يــكــون  أشــد أنــواع الــنــفــاق  مــن  أن   -١٠
صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو الـــمـــنـــكـــر،  عـــن  والـــنـــهـــي 
ــاءُ  ــجَ زيــدک أنــه ســمــع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــقــول: «يُ حــديــث أســامــة بــن  مــن 
 ، ــارِ الــنَّ فِــي   (٣ ) ــهُ ــابُ ــتَ قْ لِــقُ أَ ــدَ ــنْ ــتَ فَ  ، ــارِ الــنَّ فِــي  ــى  ــقَ ــلْ ــيُ فَ ــةِ  ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ــوْ يَ ــلِ  جُ بِــالــرَّ

برقم (١٧٩٤). مسلم  وصحيح  برقم (٢٤٠)،  البخاري   صحيح    (١)
وحسنه  الكنديگ،  عميرة  بن  العرس  حديث  من   (٤٣٤٥) برقم  داود  أبــي  سنن   (٢)

برقم (٣٦٥١). داود  أبي  سنن  صحيح  في  كما  األلباني۴  الشيخ 
أمعاءه. يعني   (٣)



٤١٠
 : ولُونَ يَقُ فَ يْهِ  لَ عَ النَّارِ  لُ  هْ أَ عُ  تَمِ يَجْ فَ  ، اهُ حَ بِرَ ارُ  مَ الحِ ورُ  دُ يَ ا  مَ كَ ورُ  يَدُ فَ
ــنِ  عَ ــا  ــانَ ــهَ ــنْ تَ وَ وفِ  ــرُ ــعْ ـالْــمَ بـِ ــا  نَ ــرُ مُ ــأْ تَ ــنْــتَ  كُ ـــيْـــسَ  لَ أَ ؟  ـــكَ نُ ـــأْ شَ ــا  مَ نُ  ـــالَ فُ يْ  أَ
ــنِ  عَ ـــمْ  ـــاكُ ـــهَ نْ أَ وَ  ، آتِـــيـــهِ الَ  وَ وفِ  ـــرُ ـــعْ بِـــالْـــمَ ـــمْ  كُ ـــرُ آمُ ــنْــتُ  كُ  : ـــالَ قَ ؟  ــرِ ــكَ ــنْ الــمُ

.(١ )« آتِــيــهِ ــرِ وَ ــنْــكَ الــمُ
  y   x   w    v   u   t s﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 

.[٤٤ ے﴾ [ســورة الــبــقــرة،  آيــة:   ~   }   | {   z

 s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال 
الـــصـــف،  [ســــــورة   ﴾  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

.[٢-٣ اآليــتــات:
 n ﴿ قـــــولـــــه:   :۴ ســــعــــدي  بـــــن  عــــبــــدالــــرحــــٰمــــن  الــــشــــيــــخ  قــــــال 
عـــلـــيـــه،  وتـــحـــثـــون  الـــخـــيـــر  تـــقـــولـــون  لــــم  أي:   ﴾r q p o
وربــمــا  الــشــر  عــن  وتــنــهــون  ال تــفــعــلــونــه؟  وأنــتــم  بــه،  تــمــدحــتــم  وربــمــا 
نــزهــتــم أنــفــســكــم عــنــه، وأنــتــم مــتــلــوثــون مــتــصــفــون بــه؟! ولــهــذا يــنــبــغــي 
الشر  عن  والناهي  إليه،  مبادرة  الناس  أول  يكون  أن  بالخير  لآلمر 

.(٢ أن يــكــون أبــعــد الــنــاس عــنــه(
مـــالـــك  بــــن  أنــــس  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  اإلمــــــام   رو
ضُ  ــرَ ــقْ تُ مٍ  ــوْ قَ ــى  ــلَ عَ بِــي  يَ  ــرِ سْ ــةَ أُ ــلَ ــيْ تُ لَ رْ ــرَ گ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مَ

برقم (٢٩٨٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٢٦٧)،  البخاري  صحيح   (١)
سعدي (ص٨٢١). ابن  تفسير   (٢)

٤١٠Häÿ‰‡€a@Â«@ÔË‰€aÎ@“Îä»‡€bi@äfl˛a@I@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٤١١
ــنْ  ــبَــاءُ مِ ــطَ قــال: خُ ؟  ءِ الَ ــؤُ ــنْ هَ : مَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــارٍ نَ ــنْ  يــضَ مِ ــارِ ــقَ بِــمَ ــمْ  ــهُ ــاهُ ــفَ شِ
ـــمْ  هُ وَ  ، ــمْ  ــهُ ــسَ ــفُ نْ أَ نَ  ـــوْ ـــنْـــسَ يَ وَ ــرِّ  ــبِ ــالْ بِ لــنَّــاسَ  ا ونَ  ـــرُ مُ ـــأْ يَ ــوا  ــانُ كَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ـــلِ  هْ أَ

.(١ ــونَ »( ــلُ ــقِ ــعْ يَ ــالَ  فَ لْــكِــتَــابَ أَ ــونَ ا ــتْــلُ يَ
بــن  جـــنـــدب  حـــديـــث  مـــن  الــكــبــيــر  مــعــجــمــه  فـــي  الـــطـــبـــرانـــي   ورو
ــرَ  ــيْ الــخَ ــاسَ  الــنَّ ــمُ  ــلِّ ــعَ يُ يْ  ـــذِ لَّ ا ــلُ  ــثَ قــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  اهللاگ  عــبــد 

.(٢ )« ــهُ ــسَ ــفْ نَ قُ  ــرِ ــحْ ءُ لِــلــنَّــاسِ ويُ ــيْ ــضِ يُ ــبَــاحٍ  ــصْ ــثَــلُ مِ ــهُ مَ ــسَ ــفْ نَ ــى  ــنْــسَ يَ وَ
ــــا  بً عــــذا لــــنــــاس  ا تـــيـــمـــيـــة۴: «أشـــــد  بـــــن  ا اإلســــــالم  شـــيـــخ  قـــــال 
ذنـــب  جـــنـــس  مـــن  فـــذنـــبـــه  بــعــلــمــه،  اهللا  يــنــفــعــه  لـــم  عـــالـــم  لـــقـــيـــامـــة  ا يـــوم 

.(٣ لــيــهــود»( ا
مــر  أ ذا  وإ  ، أصـــالً تــيــه  يــأ ال  شـــيء  عــن  نــهــى  ذا  إ لــحــســن  ا وكـــان 
قـــال  لـــحـــكـــمـــة،  ا تــــكــــون  وهــــكــــذا  بـــــه،  األخــــــذ  شــــديــــد  كـــــان  بــــشــــيء 

لــدؤلــي: ا األسود  أبو 
هُ ثْلَ مِ ـــــــــيَ  أْتـِ تَ وَ ــــــــــــقٍ  لُ خُ ــنْ  عَ ــنْــهَ  تَ ــظِــيـــــــــــــــــــــــمُالَ  عَ ـــتَ  ـــلْ ـــعَ فَ ا  إِذَ ـــكَ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــــارٌ  عَ
ــا ــهَ ــيِّ ـــنْ غَ ــا عَ ــهَ ــهَ ــانْ ــكَ فَ ــسِ ــفْ أْ بِــنَ ــــــدَ ابْ ــيــمُوَ ــكِ ـــــتَ حَ ـــــأَنْ ــــنْــــهُ فَ ـــتْ عَ ـــهَ ـــتَ ا انْ ــــــــإِذَ فَ

صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٢٢١١)،   (٢٤٤/١٩)  (١)
كــتــابــه  فـــي  الــمــنــذري  وقــــال  بــرقــم (١٦٨١)،  لــلــطــبــرانــي (١٦٦/٢)  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم   (٢)
في  األلباني۴   الشيخ  وصححه  حسن،  إسناده   :(١٧٣/١) والترهيب  الترغيب 

.(١١٣٣  /٧) الصحيحة  السلسلة 
.(٣٤٢  /٥) الكبر  الفتاو  (٣)



٤١٢
 ــتَــدَ ــقْ يُ ــتَ وَ ــظْ عَ ــبَــلُ إِنْ وَ ــقْ ــنَــاكَ يُ ــهُ (١)فَ ــلِــيــمُ ــعْ الــتَّ ــــــعُ  نْفَ يَ وَ ــنْــكَ  مِ ــمِ  ــلْ ــالــعِ بَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

 

مداواة النفوس (ص٩٩ -١٠٠). والسير في  األخالق   (١)

٤١٢Häÿ‰‡€a@Â«@ÔË‰€aÎ@“Îä»‡€bi@äfl˛a@I@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٤١٣



 گ


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
الــصــبــر  البــنــه  الــحــكــيــمگ  لــقــمــان  وصــايــا  مــن   UÏ¬d]â’\;ÏËêÊ’\

عنه -  اهللا  حكاه  فيما  تعالى -  اهللا  قال  ــه،  الــلَّ ســبــيــل  فــي   األذ عــلــى 
ذلك  وفي   ،[١٧ رقم:  آية  لقمان،  ﴾ [سورة   ÂÁ À ¿ ¾﴿

يلي: ما  الفوائد  من 
وال  الـــعـــزائـــم،  أهـــل  مـــن  اهللا  ســبــيــل  فـــي   األذ عــلــى  الــصــابــر  أن   -١
اهللا  خــــص  وقـــــد  لـــــرجـــــال  ا مــــن  الـــكـــمـــل  إال  الـــمـــرتـــبـــة  هـــــذه  يـــبـــلـــغ 
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴿ فــقــال:  بــذلــك  أنــبــيــائــه  بــعــض 
عــنــد  الــســعــدي  الــشــيــخ  قـــال   ،[٣٥ رقـــم:  آيـــة  األحـــقـــاف،  [ســـورة 
يعزم  التي  األمور  من  أي:   ﴾ Ç Æ Å Ä Ã ﴿ تعالى:  قوله 

.(١ إال أهــل الــعــزائــم( وال يــوفــق لــهــا  عــلــيــهــا ويــهــتــم بــهــا، 
سعدي (ص٨٦٦). ابن  تفسير   (١)





٤١٤
قــال الــشــاعــر:

ائِمُ  زَ أْتِ العَ مِ تَ زْ لِ العَ رِ أَهْ دْ لَى قَ مُعَ ــارِ ــكَ امِ الــمَ ــرَ رِ الــكِ ـــدْ لى قَ ــأْتِــي عَ تَ وَ
األمــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر،  وذكــر الــصــبــر هــنــا بــعــد 
بــالــمــعــروف  يــأمــر  مــن  أن  عــلــى  تــنــبــيــه   ﴾ . - ﴿ قــولــه:  وبــعــد 
وعالجه  ذلك  دواء  وأن   ،األذ يلحقه  أن  بد  ال  المنكر  عن  وينهى 
ـــداو بــه  الــنــافــع هــو الــصــبــر، قــال بــعــض الــســلــف: عــجــبــت لــلــصــبــر تُ

ــداو بــشــيء. يُ وال  األشــيــاء 
قــال  الـــصـــبـــر،  الــعــبــد  ــــرزق  يُ أن  والـــعـــطـــايـــا  الــمــنــح  أفـــضـــل  مـــن  أن   -٢
ــــدٌ  حَ أَ ــــطِــــيَ  عْ أُ ــــا  مَ وَ  ، ـــهُ لـــلَّ ا هُ  ـــرْ ـــبِّ ـــصَ يُ ـــرْ  ـــبَّ ـــصَ ـــتَ يَ ـــــنْ  مَ وَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: «... 

.(١ )« ــبْــرِ الــصَّ ــنَ  ــعَ مِ سَ وْ أَ ا وَ ــيْــرً ــطَــاءً خَ عَ
  Ë   Ê   É    ﴿ تعالى:  قــال  ويعينه،  ويثبته  يقويه  الصابر  مع  اهللا  أن   -٣
النبيملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   ،[١٥٣ رقم:  آية  البقرة،  Í﴾[سورة    Ì

.(٢ )« هُ اللَّ هُ  بِّرْ يُصَ بَّرْ  تَصَ يَ نْ  مَ «وَ
لــى:  تــعــا قــال  عــد،  وال  لــه  حــد  ال  أجــره  أن  لــصــبــر  ا ئــل  فــضــا ٤- مــن 
يـــة  آ لـــزمـــر،  ا [ســــورة   ﴾  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ﴿

.[١٠ رقــم: 
جـــزء مـــن حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ فـــي صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (١٤٦٩)،   (١)

.(١٠٥٣) مسلم  وصحيح 
تخريجه. سبق   (٢)
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٤١٥
إال  كــمــالــهــا  يــنــال  ال  الــكــبــيــرة  واألجـــور  الــعــظــيــمــة  الــفــضــائــل  هــذه   -٥

بــأمــريــن: 
عــلــى  الـــصـــبـــر  وهــــي:  الـــثـــالثـــة  األحــــــوال  عـــلـــى  يــشــتــمــل  أن  أحــدهــمــا: 
عــلــى  والــــصــــبــــر  اهللا،  مـــعـــصـــيـــة  عــــن  والــــصــــبــــر  اهللا،  طــــاعــــة 

اهللا. أقدار 
 J I﴿ تعالى:  قال  اهللا،  وفي  هللا  الصبر  يكون  وثــانــيــهــمــا: أن 

.[٢٢ M L K ﴾  [ســورة الــرعــد، آيــة رقــم: 

تــعــالــى:  قـــال  بــرســالــتــه،  بــعــثــه  حــيــن  نــبــيــه  اهللا  أمـــر  وبـــذلـــك   
.[٧ ﴿ ± ² ³ ﴾ [ســورة الــمــدثــر، آيــة رقــم: 

بــعــواقــب  الـــعـــلـــم  حـــقـــا  ا  صـــابـــرً الـــعـــبـــد  يـــكـــون  أن  عـــلـــى  يــعــيــن  مـــمـــا   -٦
ــا عــلــى اســتــعــداد  دائــمً ١)، فــإن الــعــلــم بــذلــك يــجــعــل الــعــبــد  األمــور(
ــنْــدَ  ــرُ عِ ــبْ الــصَّ ــا  ــمَ نَّ لــوقــوع الــمــفــاجــآت، مــن أجــل ذلــك قــالملسو هيلع هللا ىلص: «إِ

.(٢ األُولَــى»( ــةِ  مَ ــدْ الــصَّ
ومــن ذلــك عــلــمــه بــعــواقــب الــصــبــر الــحــمــيــدة، قــال الــشــاعــر:

ـــهُ ـــتُ اقَ ـــذَ ــــرٌّ مُ ــــهِ مُ ــــمِ ـــلُ اسْ ـــثْ ـــرُ مِ ـــبْ الـــصَّ ــلِوَ ــسَ ــعَ ـــنَ الْ ـــى مِ ـــلَ ـــهُ أَحْ ـــبَ اقِ ـــوَ ـنَّ عَ  لَــكـِ
عليها. يترتب  وما  األفعال  نتائج  أي   (١)

مسلم  وصــحــيــح  الــبــخــاري بــرقــم (١٢٨٣)،  صــحــيــح  فــي  أنــــسگ   حــديــث  مــن  جـــزء   (٢)
. (٩٢٦)



٤١٦
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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٤١٧



 گ


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
األمــر  البــنــه  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا  \’UÏ¬à]i’\Â;ÏfiŸ]m’\;ÏËêÊ;مــن 

الــتــكــبــر. عــن  والــنــهــي  بــالــتــواضــع 
 Í Ì Ë Ê É﴿ عــنــه:  اهللا  حــكــاه  فــيــمــا  البــنــه  لــقــمــان  قــال 
لــقــمــان،  [ســــورة   ﴾  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î

.[١٨ آيــة رقــم: 
بــوجــهــك  تــعــرض  ال  أي   ،﴾Ì  Ë  Ê  É﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ا  واســتــكــبــارً لــهــم  مــنــك  ا  احــتــقــارً كــلــمــوك  أو  كــلــمــتــهــم  إذا  الــنــاس  عــن 
وجــهــك إلــيــهــم، كــمــا جـــاء فــي  وابــســط  عــلــيــهــم، ولــكــن ألـــن جــانــبــك 
ــمَ  ــلِّ ــكَ تُ نْ  أَ وَ  ، وفِ ـــرُ ـــعْ ـــمَ لْ ا ـــنَ  مِ ــا  ــئً ــيْ شَ نَّ  ـــرَ ـــقِ ـــحْ تَ ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  عــنــه  الــحــديــث 

.(١ )« ــكَ ــهُ جْ ــيْــهِ وَ لَ إِ ــطٌ  ــنْــبَــسِ ــتَ مُ نْ أَ ــاكَ وَ خَ أَ
الــشــيــخ  وصـــحـــحـــه  ـــلـــيـــم،  سُ بــــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مــــن  بـــرقـــم (٤٠٨٤)  داود  أبـــــي  ســـنـــن   (١)=





٤١٨
عــنــقــه،  مــنــه  يــلــوي  الــبــعــيــر  يــصــيــب  داء  وأصــلــه  الــمــيــل،  والــصــعــر 
ا  ويــطــلــق عــلــى الــمــتــكــبــر يــلــوي عــنــقــه ويــمــيــل خـــده عــن الــنــاس تــكــبــرً

عــلــيــهــم، ومــنــه قــول عــمــر بــن جــنــى الــثــعــلــبــي:
هُ ـــــــدَّ خَ ـــــرَ  ـــــعَّ صَ ـــــارُ  ـــــبَّ الـــــجَ ا  إِذَ ــــــنَّــــــا  كُ ـــــــــــــــــــــــــــــــاوَ مـَ وَّ تَقَ فَ ــلِــهِ  ــيْ مَ ـــنْ  مِ ـــهُ  لَ ــا  ــنَ ــمْ أَقَ

وقــول أبــي طــالــب:
ـــــــــــــــــــــــةً مَ ـــالَ ـــــرُّ ظُ ـــــقِ ــــا الَ نُ يــــمً ــــدِ ــــــا قَ ــــــنَّ كُ اوَ هَ يمُ قِ نُ وسِ  ؤُ الـــرُ رَ  عْ صُ ا  نَوْ ثَ ا  مَ ا  إِذَ

العلكي: تولب  بن  النمر  قول  الميل  على  الصعر  إطالق  ومن 
ــــرْ ــــفَ ـــــــــالَ الــــسَّ ــــــــــدْ طَ قَ ــــــاكَ وَ ــــــنَ ــــــيْ تَ ـــــــــا أَ ــرْ (١)  إِنَّ ــعُ ــا صُ ا فِــيــهَ ــرً ــمَّ ــالً ضُ ــيْ ــودُ خَ ــقُ نَ

قـــــال  لـــــــنـــــــاس،  ا ـــــقـــــار  حـــــت ا عـــــقـــــوبـــــة  لـــــعـــــقـــــوبـــــات  ا عــــــظــــــم  أ ومــــــــن 
ــن  مِ ةٍ  رَّ ذَ لُ  ـــقـــا ـــثْ مِ ـــبِـــهِ  ـــلْ قَ فـــي  نَ  كـــا ـــن  مَ ـــنَّـــةَ  لـــجَ ا ـــلُ  خُ ـــدْ يَ «الَ  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  ا
ــهُ  ــلُ ــعْ ونَ ــنًــا  ــسَ حَ ــهُ  بُ ــوْ ثَ ــكــونَ  يَ نْ  أ ــبُّ  ــحِ يُ ــلَ  جُ لــرَّ ا نَّ  إ  : لٌ جُ رَ لَ  قــا  ،« ــرٍ كِــبْ
 ، ــقِّ لــحَ ا ــرُ  ــطَ بَ ــرُ  لــكِــبْ ا  ، ــالَ ــمَ لــجَ ا ــبُّ  ــحِ يُ ــيــلٌ  ــمِ جَ ــهَ  لــلَّ ا نَّ  «إ  : لَ قا  ، ــنَــةً ــسَ حَ

.(٢ ) « ــاسِ لــنَّ ا ــطُ  ــمْ وغَ
صــعــر  ومـــن  احــتــقــارهــم،  الـــنـــاس  وغــمــط  رده،  هـــو  الــحــق  وبــطــر 

فــقــد غــمــطــهــم. خــده لــلــنــاس 
.(٣٤٢٢) برقم  الصحيحة  السلسلة  في  كما  األلباني۴ 

.(٥٤٩ للشنقيطي (٦/  البيان  أضواء   (١)
مسعودگ. بن  اللَّه  عبد  حديث  من   ، برقم (٩١)  مسلم  صحيح   (٢)

=
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٤١٩
عــن  لــنــهــي  ا البــنــه  لــحــكــيــم  ا لــقــمــان  وصــايــا  مــن   ;UÏ¬à]i’\ ;ÏËêÊ’\

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿:عنه حــكــاه  فــيــمــا  اهللا  قــال  الــتــكــبــر، 
آيــة  لــقــمــان،  [ســـورة   ﴾  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð

.[١٨ رقــم: 
مــعــامــلــة  فــي  األولــى  أن  قــبــلــهــا  والــتــي  الــوصــيــة  هــذه  بــيــن  والــفــرق 
ــا،  مــرحً األرض  فــي  يــمــشــي  ال  أن  بــنــفــســه  هــيــئــتــه  فــي  والــثــانــيــة  الــنــاس، 
وإنـــمـــا يــمــشــي كــمــا يــمــشــي عــبــاد الـــرحـــٰمـــن. وفـــي هــاتــيــن الــوصــيــتــيــن 

الــثــامــنــة والــتــاســعــة مــن الــفــوائــد والــحــكــم مــا يــأتــي:
اهللا تــعــالــى،  لــبــغــض  مــوجــب  والــخــلــق  الــحــق  عــلــى  الــتــكــبــر  أن   -١

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴿ قــال تــعــالــى:  اهللا أبــغــضــه،  يــحــبــه  مــن لــم  فــإن 
 w  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٢٨ رقـــم:  آيـــة  لــقــمــان،  Ú﴾ [ســــورة   Ù
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
«إِنَّ  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص:  وقـــال   ،[٧٦ رقـــم:  آيـــة  الــقــصــص،  [ســــورة   ﴾  ¹
 ، يْلِ بِاللَّ ةٍ  يفَ جِ  ، اقِ وَ َسْ بِاألْ ابٍ  خَّ سَ  ، اظٍ وَّ جَ يٍّ  ظَرِ عْ جَ لَّ  كُ بْغِضُ  يُ هَ  اللَّ

.(١ )« ةِ ــرَ خِ اآلْ ــرِ  مْ بِــأَ ــلٍ  ــاهِ ــيَــا، جَ نْ الــدُّ ــرِ  مْ بِــأَ ــالِــمٍ  ، عَ ــارِ بِــالــنَّــهَ ــارٍ  ــمَ حِ
صــحــيــح ابـــن حــبــان بــرقــم (٧٢) مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ، وحــســنــه األلــبــانــي في   (١)
الـــتـــرغـــيـــب والـــتـــرهـــيـــب ثــــم تــــراجــــع وضـــعـــفـــه فــــي ســلــســلــة األحــــاديــــث الــضــعــيــفــة بــرقــم 
(٢٣٠٤)، وأعـــل ذلــك بــأنــه منقطع فــإن ســعــيــد بــن أبــي هــنــد لــم يــلــق أبــا هــريــرةگ، 

برقم (٧٢). حبان  ابن  صحيح  تخريج  في  األرناؤوط  شعيب  الشيخ  وصححه 



٤٢٠
يــعــرف  أن  الــكــبــر  وتـــرك  الــتــواضــع  عــلــى  يــعــيــن  مــا  أعــظــم  مــن   -٢

 Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  ضـــعـــفـــه،  الـــعـــبـــد 
 ،[٣٧ رقــم:  آيــة  اإلســراء،  á à ß Þ Ý Ü ﴾ [ســورة 
 ﴾ فقال:﴿5 6 7 8  الــحــقــيــقــة  هـــذه  اهللا  أبـــان  وقـــد 

.[٢٨ [ســورة الــنــســاء، آيــة رقــم: 

بخلق  فليتحلى  منزلته  ويعلي  مقامه  اهللا  يرفع  أن  أحب  من   -٣
 £ ¢﴿ تــعــالــى:  قـــال  ودواعـــيـــه،  الــكــبــر  ويــجــتــنــب  الــتــواضــع 
  ﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
ــمُ  ــسِ قْ أُ ثٌ  ـــالَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ثَ وقــال   ،[٦٣ رقــم:  آيــة  الــفــرقــان،  [ســـورة 
مُ  سِ قْ أُ الَّتِي  ثُ  الثَّالَ ا  مَّ أَ فَ  : الَ قَ  ، ظُوهُ فَ احْ فَ يثًا  دِ حَ مْ  ثُكُ دِّ حَ أُ وَ  ، نَّ يْهِ لَ عَ
ــةٍ  ــمَ ــلَ ــظْ بِــمَ ـــدٌ  ـــبْ عَ ـــلِـــمَ  ظُ الَ  وَ  ، ـــةٌ قَ ـــدَ صَ ـــدٍ  ـــبْ عَ ـــالَ  مَ ـــصَ  ـــقَّ نَ ـــا  مَ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  : ــنَّ ــيْــهِ ــلَ عَ
إِالَّ  ــةٍ  لَ ــأَ ــسْ مَ ــابَ  بَ ــبْــدٌ  عَ ــتَــحُ  ــفْ يَ الَ  وَ ــزا،  عِ ــا  بِــهَ ــهُ  الــلَّ هُ  ادَ زَ إِالَّ  ــا  ــيْــهَ ــلَ عَ ــبِــرُ  ــيَــصْ فَ

.(١ )« ــرٍ ــقْ فَ ــابَ  بَ ــهُ لَــهُ  الــلَّ ــتَــحَ  فَ

واألفعال  األقوال  في  يكون  القلوب  في  الكبر  يكون  كما   -٤
ســلــمــة  بــن  إيــاس  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو واألحــوال، 
اهللاِ  ــــولِ   سُ رَ ـــنْـــدَ  عِ ــــلَ  كَ أَ ــــالً  جُ رَ نَّ  أَ حــدثــه:  أبـــاهگ  أن  األكـــوع  ابـــن 
برقم   (٥٦٢ – األنماريگ (٥٦١/٢٩  كبشة  أبي  حديث  من  أحمد  اإلمام  مسند   (١)
خباب  بــن  يــونــس  فــي  الخــتــالفــهــم  وتضعيفه  تصحيحه  فــي  اخــتــلــف  وقــد   ،(١٨٠٣١)

المسند. محققو  وحسنه  ضعفه،  من  ومنهم  وثقه  من  فمنهم  األسيدي، 

٤٢٠Häjÿn€a@Â«@ÔË‰€aÎ@…ôaÏn€bi@äfl˛aI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٤٢١
: «الَ  ـــالَ قَ  ، ــيــعُ ــطِ ــتَ سْ أَ الَ   : ـــالَ قَ  ،« ــيــنِــكَ ــمِ بِــيَ ـــلْ  : «كُ ــالَ ــقَ فَ  ، ــالِــهِ ــمَ بِــشِ ملسو هيلع هللا ىلص 
فأعظم   .(١ ) فِيهِ لَى  إِ ا  هَ عَ فَ رَ ا  فَمَ  : الَ قَ  ، كِبْرُ الْ إِالَّ  هُ  نَعَ مَ ا  مَ  ،« تَطَعْتَ اسْ
واألفــعــال،  األقــوال  فــي  ويــظــهــر  الــقــلــب،  فــي  يــكــون  أن  الــكــبــر  أنــواع 
بَالَ  إِسْ وَ اكَ  يَّ قالملسو هيلع هللا ىلص: «إِ القلوب،  دون  األحوال  في  يكون  ما  ومنه 
.(٢ )« ةَ يلَ خِ الْمَ بُّ  يُحِ الَ  هُ  اللَّ وَ  ، ةِ يلَ خِ الْمَ نْ  مِ ارِ  زَ ِ اإلْ بَالَ  إِسْ ــإِنَّ َ فَ ار  زَ ِ اإلْ

وشــدة تــقــواه لــربــه يــخــاف  وقــد كــان أبــو بــكــرگ لــعــظــم إيــمــانــه 
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو ذلـــــك،  مـــن  نـــفـــســـه  عـــلـــى 
ــــرَّ  جَ ــــــن  قــــــال: «مَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  عــــن  أبــــيــــهک  عــــن  اهللا  عـــبـــد  بــــن  ســــالــــم 
: يــا  ـــرٍ ـــكْ ــــالَ أبـــو بَ »، قَ ـــةِ ـــيـــامَ لـــقِ ا ــــومَ  يَ ـــهِ  ـــيْ ـــهُ إلَ لـــلَّ ا ـــرِ  ـــنْـــظُ يَ ـــمْ  ، لَ ـــالءَ ـــيَ ـــهُ خُ بَ ـــوْ ثَ
ذلــكَ  ــدَ  ــعــاهَ أتَ أنْ  إالَّ  ــي،  خِ ــرْ ــتَ ــسْ يَ بِــي  ــوْ ثَ ــيْ  ــقَّ شِ ـــدَ  أحَ إنَّ   ، اللَّهِ سول  رَ

.(٣ )« ءَ ــيَــالَ ــهُ خُ ــنَــعُ ــصْ يَ ــنْ  ــمَّ ــتَ مِ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَــسْ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ مــنــه، 
بــــلــــيــــس  إ هــــــو  لــــــنــــــار  ا لـــــــى  إ ئـــــدهـــــم  وقـــــا لــــمــــتــــكــــبــــريــــن  ا مــــــــام  إ  -٥

 s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  اهللا،  لعنه 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
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(١) برقم (٢٠٢١).
وقــال   ،(٢٠٦٣٥) بــرقــم  جــابــرگ  حــديــث  مــن   (٢٣٨/٣٤) أحــمــد  اإلمــــام  مــســنــد   (٢)

صحيح. حديث  محققوه: 
بكر. أبي  ذكر  بدون  مسلم (٢٠٨٥)  وأخرجه  برقم (٥٧٨٤)،  البخاري  صحيح   (٣)



٤٢٢
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
ص،  [ســورة   ﴾Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

.[٧٨  -٧١ اآليــات: 
االمتثال  عدم  أن  العلم  أهل  بعض  أخذ  وآدم  إبليس  قصة  من   -٦
لــألمــر أعــظــم مــن الــوقــوع فــي الــنــهــي، ألن األول ســبــبــه الــكــبــر والــثــانــي 
سببه الشهوة، قال ابن القيم۴: قال سهل بن عبد اهللا: ترك األمر 
ــهــي عــن أكــل الــشــجــرة  عــنــد اهللا أعــظــم مــن ارتــكــاب الــنــهــي، ألن آدم نُ
يسجد  فلم  آلدم  يسجد  أن  مــر  أُ وإبــلــيــس  عليه،  اهللا  فــتــاب  منها  فــأكــل 

عليه. يُتب  فلم 
أعظم  األوامر  ترك  أن  وهي  شأن،  لها  عظيمة  مسألة  هذه  قلت: 

. عديدة  وجوه  من  وذلك  المناهي،  ارتكاب  من  اهللا  عند 
إبليس. اهللا  وعدو  آدمگ،  شأن  من  سهل  ذكره  ما  أحدها: 

الـــثـــانـــي: أن ذنـــب ارتـــكـــاب الــنــهــي مـــصـــدره فـــي الــغــالــب الــشــهــوة 
والـــحـــاجـــة، وذنــــب تــــرك األمــــر مـــصـــدره فـــي الـــغـــالـــب الــكــبــر والـــعـــزة، 
ــه بــن مــســعــودگ أن  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ــنْ  ةٍ مِ رَّ ــالُ ذَ ــثْــقَ ــهِ مِ ــبِ ــلْ ـــانَ فِـــي قَ ـــنْ كَ ــنَّــةَ مَ ـــلُ الْــجَ خُ ـــدْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «الَ يَ

وسرق. زنى  وإن  التوحيد  على  مات  من  ويدخلها   ،(١)« كِبْرٍ
(١) برقم (٩١).
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٤٢٣
الــثــالــث: أن فــعــل الــمــأمــور أحــب إلــى اهللا مــن تــرك الــمــنــهــي كــمــا 
ــهِ  ـــالِ إِلَـــى الــلَّ ـــمَ ــــبُّ األَعْ حَ دلـــت عــلــى ذلـــك الــنــصــوص كــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «أَ

.(١ ا»( ِهَ قتْ وَ لَى  عَ ةُ  الَ الصَّ الَى  عَ تَ
وزيـــنـــتـــه  وغــــــذاؤه  الـــقـــلـــب  حـــيـــاة  الــــمــــأمــــورات  فـــعـــل  أن  الــــرابــــع: 
بــدون ذلــك  وســـروره وقــرة عــيــنــه ولــذتــه ونــعــيــمــه، وتــرك الــمــنــهــيــات 
ولــم  جــمــيــع الــمــنــهــيــات  تــرك  لــو  فــإنــه  ذلــك،  مــن  شــيءٌ  لــه  يــحــصــل  ال 
واألعــمــال الــمــأمــور بــهــا لــم يــنــفــعــه ذلــك الــتــرك شــيــئًــا  يــأت بــاإليــمــان 

ا فــي الــنــار. ا مــخــلــدً وكــان خــالــدً
والمنهي  محبوبه،  به  المأمور  أن  الوجوه  هذه  سر  الجملة  وفي 
وفوات  مكروهه،  فوات  من  إليه  أحب  محبوبه  ووقوع  مكروهه، 

.(٢ واهللا أعــلــم( مــحــبــوبــه أكــره إلــيــه مــن وقــوع مــكــروهــه، 
أحقر  وال  أذل  فــال  وتــعــالــى،  ســبــحــانــه  الــجــبــار  رداء  – الــكــبــريــاء   ٧
ــاءُ  يَ ــرِ ــكِــبْ ــالَــى: الْ ــعَ ــهُ تَ ــالَ الــلَّ وال أهــون مــمــن نــازع اهللا فــيــه، قـــالملسو هيلع هللا ىلص:« قَ
فِــي  ــتُــهُ  فْ ــذَ قَ ــا،  ــمَ ــهُ ــنْ مِ ا  ــــدً احِ وَ ــنـِـي  عَ ــازَ نَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ي  ارِ إِزَ ــةُ  ــظَــمَ الْــعَ وَ ائِـــــي،  دَ رِ

.(٣ )« النَّارِ
برقم  البخاري  صحيح  مسعودگ،  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  الصحيحين  في  أصله   (١)

برقم (٨٥). مسلم  وصحيح   ،(٥٢٧)
(٢) من أراد االستزادة فليراجع الفوائد البن القيم (ص١٥٨ – ١٧٠).

(٣) صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرةک برقم (٢٦٢٠) وسنن 
أبي داود برقم (٤٠٩٠) واللفظ له.



٤٢٤
عــنــد  بـــهـــا  واإلعـــــجـــــاب  الـــنـــفـــس  تـــزكـــيـــة  يـــشـــمـــل  الـــكـــبـــر  – أن   ٨
اآلخــريــن، والــتــكــبــر بــالــنــســب والــمــال والــجــاه، والــقــوة، والــجــمــال، 
كــان  وإن  كــذلــك،  لــيــس  مــن  عــلــى  يــتــكــبــر  الــشــريــف  الــنــســب  فــصــاحــب 
، والـــغـــنـــي يـــتـــكـــبـــر بـــمـــالـــه عـــلـــى الـــفـــقـــيـــر، وصـــاحـــب  أرفـــــع مـــنـــه عــــمــــالً
الــمــنــصــب يــتــكــبــر عــلــى مـــن لــيــس كـــذلـــك، والـــمـــرأة الــجــمــيــلــة تــتــكــبــر 

 T S R Q﴿ عــلــى الــمــرأة الــتــي لــيــســت كــذلــك، قــال تــعــالــى: 
.[١٣ U﴾ [ســورة الــحــجــرات، آيــة: 

 : ــنَّ ــهُ ــونَ كُ ــرُ ــتْ يَ الَ   ، ـيَّــةِ ــلـِ ــاهِ لْــجَ ا ـــرِ  مْ أَ ـــنْ  مِ ـــتِـــي  مَّ أُ فِـــي  ــــعٌ  بَ قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «أرْ
١) الــحــديــث. )« ــابِ ــسَ نْ َ األْ فِــي  ــنُ  الــطَّــعْ ، وَ ــابِ ــسَ َحْ األْ فِــي  ــرُ  ــخْ لْــفَ ا

ا  نَّمَ إِ اتُوا  مَ ينَ  الَّذِ مُ  ائِهِ بِآبَ ونَ  رُ تَخِ فْ يَ امٌ  وَ قْ أَ يَنَّ  «لَيَنْتَهِ وقالملسو هيلع هللا ىلص: 
ي  ـــذِ لَّ ا ـــلِ  ـــعَ الـــجُ ـــنَ  مِ ـــهِ  لـــلَّ ا ـــى  ـــلَ عَ نَ  ـــــوَ هْ أَ ـــنَّ  ـــونُ ـــيَـــكُ لَ وْ  أَ  ، ـــنَّـــمَ ـــهَ جَ ـــمُ  ـــحْ فَ ـــمْ  هُ
ا  هَ رَ فَخْ وَ لِيَّةِ  اهِ الجَ بِّيَّةَ  عُ مْ  نْكُ عَ بَ  هَ ذْ أَ هَ  اللَّ إِنَّ   ، هِ فِ نْ بِأَ اءَ  رَ الخِ هُ  دِ هْ دَ يُ
مَ  آدَ ــنُــو  بَ ــمْ  ــهُ ــلُّ كُ ــاسُ  الــنَّ  ، ــيٌّ ــقِ شَ ــرٌ  ــاجِ فَ وَ ــيٌّ  ــقِ تَ ــنٌ  مِ ــؤْ مُ ــوَ  هُ ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــاءِ ـاآلبَ بـِ

.(٢ )« ابٍ ــرَ تُ ــنْ  ــلِــقَ مِ مُ خُ آدَ وَ

عــن  الـــمـــتـــكـــبـــر  يـــأنـــف  أن  الـــكـــبـــر  فــــي  الــــوقــــوع  أســــبــــاب  – مــــن   ٩
بــرقــم   (٥٣٨ األشــــعــــريگ (٣٧/  مـــالـــك  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  أحـــمـــد  اإلمــــــام  مــســنــد   (١)

صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،(٢٢٩٠٣)
الــشــيــخ  وصـــحـــحـــه  بـــرقـــم (٣٩٥٥)،  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الـــتـــرمـــذي  ســـنـــن    (٢)

برقم (٣١٠٠). الترمذي (٢٥٤/٣)  سنن  صحيح  في  األلباني۴  
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٤٢٥
االعـــتـــراف بــالــخــطــأ، ولـــذلـــك عـــدَّ أهـــل الــعــلــم الــبــدعــة فـــي الــمــرتــبــة 
عــلــيــه  يــعــظــم  ألنـــه  مــنــهــا  يــتــوب  ال  صــاحــبــهــا  ألن  الــكــفــر،  بــعــد  الــثــانــيــة 
وهــــذا خـــالف مـــا عــلــيــه  واالعــــتــــراف بــالــخــطــأ،  الـــرجـــوع إلـــى الـــحـــق 

 b a ` _﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  الــــصــــالــــحــــيــــن،  اهللا  عـــــبـــــاد 
 m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c
رقــــم:  آيــــة  الـــنـــســـاء،  [ســـــورة   ﴾  r q p o n

.[١٧٢
مــن  والـــحـــذر  لــهــا  الــتــنــبــه  يــجــب  الـــتـــي  الــكــبــر  أســـبـــاب  – مـــن   ١٠
مــن  أفــضــل  بــهــا  أنــه   يــر خــصــاالً  الــمــرء  فــي  يــكــون  أن  فــيــهــا  الــوقــوع 

واألمــر لــيــس كــذلــك. غــيــره 
بـــى  أ آلدم  لـــســـجـــود  بـــا اهللا  لـــعـــنـــه  بـــلـــيـــس  إ اهللا  مـــر  أ لـــمـــا  ولـــذلـــك 
نــار  مـــن  خــلــق  نـــه  أ لــســبــب  وا مـــنـــه،  فـــضـــل  أ نـــه  أ العـــتـــقـــاده  واســتــكــبــر 

  *   )  ﴿ عــنــه:  اهللا  حــكــاه  فــيــمــا  تــعــالــى  قــال  طــيــن،  مــن  خــلــق  وآدم 
آية  األعراف،  3﴾ [سورة    2   1   0    /   .   -   ,   +

.[١٢ رقــم: 
اهللا  حــكــاه  فــيــمــا  اهللا  لــعــنــه  إبــلــيــس  وقـــول  كــثــيــر۴:  ابـــن  قـــال 
كــأنــه  الــــذنــــب،  مـــن  أكـــبـــر  هـــو  الـــــذي  الـــعـــذر  مـــن   ﴾, + * ﴿ عـــنـــه: 
لــلــمــفــضــول.  بـــالـــســـجـــود  الـــفـــاضـــل  يـــؤمـــر  ال  ألنــــه  الـــطـــاعـــة  مـــن  امـــتـــنـــع 
ثــم  لـــه؟  بــالــســجــود  تــأمــرنــي  فــكــيــف  مــنــه  خــيــر  وأنـــا  اهللا:  لعنه  يــعــنــي- 



٤٢٦
ـــلـــق مـــن نــــار، والـــنـــار أشــــرف مـــمـــا خــلــقــتــه  خُ بـــيـــن أنــــه خـــيـــر مـــنـــه بـــأنـــه 
مــنــه وهــو الــطــيــن. فــنــظــر الــلــعــيــن إلــى أصــل الــعــنــصــر، ولــم يــنــظــر إلــى 
من  فيه  ونفخ  بيده،  آدم  خلق  تعالى  اهللا  أن  وهو  العظيم،  التشريف 

  Ä   ﴿ فــي مــقــابــلــة نــص قــولــه تــعــالــى:  ا  فــاســدً ــا  وقــاس قــيــاسً روحــه، 
بــيــن  مــن  فــشــذ   .[٢٩ رقـــم:  آيـــة  الــحــجــر،  Ç﴾ [ســـورة    Æ   Å
مــن  آيــس  أي  الــرحــمــة،  مــن  أبــلــس  فــلــهــذا  الــســجــود،  بــتــرك  الــمــالئــكــة 
أشـــرف  الـــنـــار  أن  ودعـــــواه  قـــيـــاســـه  فـــي  اهللا  قــبــحــه  فـــأخـــطـــأ  الـــرحـــمـــة، 
واألنــــاة  ـــا، فـــإن الــطــيــن مـــن شـــأنـــه الـــرزانـــة والـــحـــلـــم  مـــن الــطــيــن أيـــضً
واإلصـــــالح،  والـــتـــثـــبـــت، والـــطـــيـــن مـــحـــل الـــنـــبـــات والـــنـــمـــو والــــزيــــادة 
إبليس  خان  ولهذا  والسرعة،  والطيش  اإلحراق  شأنها  من  والنار 
واالنقياد  واالستكانة  واإلنابة  بالرجوع  عنصره  آدم  ونفع  عنصره 

.(١ واالعــتــراف وطــلــب الــتــوبــة والــمــغــفــرة( اهللا  واالســتــســالم ألمــر 

حــديــث عــائــشــةڤ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال:  وفــي صــحــيــح مــســلــم مــن 
 ، ـــارٍ نَ ـــنْ  جٍ مِ ـــــارِ ـــنْ مَ ـــيـــسُ مِ ـــلِ بْ إِ ــقَ   ـــلـِ خُ ، وَ ــــورٍ نُ ـــنْ  ـــةُ مِ ـــكَ ئِ ـــالَ ـــمَ لْ ـــتِ ا ـــلِـــقَ «خُ

.(٢ ــم»( ــفَ لَــكُ صِ ــا وُ ــمَّ مُ مِ آدَ ــلِــقَ  خُ وَ

مــن  لـــلـــحـــرمـــان  مــــوجــــب  وأنــــــه  االخــــتــــيــــال  تـــحـــريـــم  ومـــنـــهـــا   -١١
ــدْ  قَ ـــهِ  يْ دَ ـــرْ بُ فـِـي  ــي  ــشِ ــمْ يَ  ، ــرُ ــتَ ــخْ ــبَ ــتَ يَ ـــلٌ  جُ رَ ــا  ــمَ ــنَ ــيْ قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «بَ اهللا،  مــحــبــة  

.(٢٦٥ كثير۴ (٦/  ابن  تفسير   (١)
(٢) برقم (٢٩٩٦).

٤٢٦Häjÿn€a@Â«@ÔË‰€aÎ@…ôaÏn€bi@äfl˛aI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٤٢٧
إلَــى  ــا  فِــيــهَ ــلُ  ــجَ ــلْ ــجَ ــتَ يَ ــوَ  ــهُ فَ  ، ضَ األَرْ بِـــهِ  ــهُ  الــلَّ ــفَ  ــسَ ــخَ فَ  ، ــهُ ــسُ ــفْ نَ ــهُ  ــتْ ــبَ ــجَ عْ أَ

 .(١ ) « ــةِ ــيَــامَ الــقِ مِ  ــوْ يَ

١٢– ومــنــهــا تــحــريــم الــتــفــاخــر، قــال فــي الــمــعــجــم الــوســيــط: فــخــر 
مــن  لــقــومــه  ومـــا  بــمــالــه  تــبــاهــى  وفـــخـــارة  ا،  وفــــخــــارً ا  – فـــخـــرً الـــرجـــل 
– والــقــوم فــخــر بــعــضــهــم  ــقــال: «تــفــاخــر» تــعــاظــم وتــكــبــر  ويُ مــحــاســن، 

.(٢ عــلــى بــعــض(

لــــغــــزالــــي۴: «هـــــو اســـتـــعـــظـــام الـــنـــفـــس  أمـــــا الـــكـــبـــر فـــقـــد قـــــال ا
٣)، وقــال بــعــضــهــم: «هــو اســتــعــظــام  ورؤيــة قــدرهــا فــوق قــدر الــغــيــر»(
واالســـتـــهـــانـــة  اإلنـــــســـــان نـــفـــســـه واســــتــــحــــســــان مــــا فـــيـــه مــــن الـــفـــضـــائـــل 
 ،(٤ بــالــنــاس واســتــصــغــارهــم والــتــرفــع عــلــى مــن يــجــب الــتــواضــع لـــه»(

واحــد. والــتــعــريــفــان يــصــبــان فــي مــعــنــى 

أمـــا مــعــنــى االخــتــيــال، فــيــقــال: اخــتــال الــشــخــص: تــكــبــر وتــصــرف 
  Ø ×   Ö   Õ   Ô   Ó   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــتــبــاهــي،  عــلــى  تـــدل  بــطــريــقــة 

.[١٨ رقم:  آية  لقمان،  ﴾[سورة    Ú   Ù

وصــحــيــح  بــرقــم (٥٧٩٠)،  عــمــرک  بــن  ــه  الــلَّ عــبــد  حــديــث  مــن  الــبــخــاري  صــحــيــح    (١)
.(٢٠٨٨) مسلم 

الوسيط (ص٦٧٦). المعجم    (٢)
.(٣٤٥ (٣) إحياء علوم الدين (٣/ 

للجاحظ (ص٣٢). األخالق  تهذيب   (٤)



٤٢٨
ا(١). اخــتــال فــي مــشــيــه تــبــخــتــر، تــمــايــل كــبــرً

دٌ  حَ أَ بْغِيَ  يَ الَ  تَّى  حَ عُوا،  اضَ تَوَ نْ  أَ لَيَّ  إِ ي  حَ وْ أَ هَ  اللَّ «إِنَّ  قالملسو هيلع هللا ىلص: 
.(٢ )« ــدٍ حَ ــلَــى أَ ــدٌ عَ حَ ــرَ أَ ــخَ ــفْ يَ الَ  ، وَ ــدٍ حَ ــلَــى أَ عَ

عليها  يؤاخذ  ال  التي  الكبر  مظاهر  من  العلم  أهل  استثنى   –  ٣
الــمــرء حــالــتــان:

وال  األولــى: أن يــكــون ذلــك طــبــيــعــة فــي الــشــخــص ال يــقــصــد لــهــا 
وأضــرب الــكــالم. يــتــكــلــف لــهــا كــبــعــض أنــواع الــمــشــي 

والــثــانــيــة، والــثــالــثــة: االخــتــيــال بــيــن الــصــفــيــن إلظــهــار عــزة الــديــن 
وعــلــو اإليــمــان، وعــنــد الــصــدقــة؛ رو اإلمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
ةِ  يْرَ الْغَ نَ  مِ «إِنَّ  قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  عتيكگ  بن  جابر  حديث 
 ، هُ اللَّ بُّ  يُحِ ا  مَ ءِ  يَالَ الْخُ نَ  مِ إِنَّ  وَ  ، هُ اللَّ بْغِضُ  يُ ا  مَ ا  نْهَ مِ وَ هُ  اللَّ بُّ  يُحِ ا  مَ
ــتِــي  ةُ الَّ ــيْــرَ ــالْــغَ ــهُ فَ ــبُّ الــلَّ ــحِ ةُ الَّــتـِـي يُ ـــرَ ـــيْ ـــغَ ــــا الْ مَّ أَ ، وَ ـــهُ ــضُ الـــلَّ ــغِ ــبْ ـــا يُ ــا مَ ــنْــهَ مِ وَ
 ، ــةِ يــبَ ــرِ الــرِّ ــيْ ةُ فـِـي غَ ــرَ ــيْ ــغَ ــالْ ــهُ فَ ــضُ الــلَّ ــغِ ــبْ ــتِــي يُ ةُ الَّ ــيْــرَ ـــا الْــغَ مَّ أَ ، وَ ــةِ يــبَ فـِـي الــرِّ
 ، ــالِ ــتَ ــقِ ــنْــدَ الْ ــهِ عِ ــسِ ــلِ بِــنَــفْ جُ ــالُ الــرَّ ــتِــيَ ــاخْ ــهُ فَ ــبُّ الــلَّ ــحِ ــتِــي يُ ءُ الَّ ــالَ ــيَ ــخُ ـــا الْ مَّ أَ وَ
لِ  جُ الرَّ تِيَالُ  اخْ فَ هُ  اللَّ بْغِضُ  يُ الَّتِي  ءُ  يَالَ الْخُ وَ  ، ةِ قَ دَ الصَّ نْدَ  عِ تِيَالُهُ  اخْ وَ

.(٣)« يِ الْبَغْ وَ رِ  خْ الْفَ فِي 
.(٧١٤/١) المعاصرة  العربية  اللغة  معجم   (١)

حمارگ. بن  عياض  حديث  من  برقم (٢٨٦٥)  مسلم  صحيح   (٢)
١٦٢) برقم (٢٣٧٥٢)، وقال محققوه:  حسن لغيره.  /(٣) (٣٩

٤٢٨Häjÿn€a@Â«@ÔË‰€aÎ@…ôaÏn€bi@äfl˛aI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٤٢٩
أن  الــصــدقــة  فــي  االخــتــيــال  مــعــنــى  الــخــطــابــي:  ســلــيــمــان  أبـــو  قـــال 
وال   ــــنٍّ  مَ غــيــر  مـــن  بــهــا  نــفــســه  طــيــبــة  فــيــعــطــيــهــا  الـــســـخـــاء  أريـــحـــيـــة  تـــهـــزه 
جــنــان.  وقــوة  نــفــس  بــنــشــاط  فــيــهــا  يــتــقــدم  أن  الــحــرب  واخــتــيــال   ،أذ
واالحــتــقــار لــلــنــاس،  االخــتــيــال أصــلــه الــتــجــبــر والــكــبــر  قــال أبــو عــبــيــد: 
عــلــى  الــتــجــبــر  مـــن  الـــخـــالل  هـــذه  تــكــون  أن  الـــحـــرب  فـــي  واالخـــتـــيـــال 
الــعــدو فــيــســتــهــيــن بــقــتــالــهــم وتــقــل هــيــبــتــه لــهــم، فــيــكــون أجـــرأ عــلــيــهــم، 
وهـــذا  كــثــيــرهــا  يــســتــكــثــر  فـــال  وتـــشـــرف  نــفــســه  تــعــلــو  أن  الــصــدقــة  وفـــي 
هُ  ــرَ ــكْ يَ وَ  ، قِ ـــالَ َخْ األْ ــالِــيَ  ــعَ مَ ــبُّ  ــحِ يُ ــهَ  الــلَّ الــمــرفــوع، «إِنَّ  الــحــديــث  مــثــل 

.(٢ )(١ ــا»( ــهَ ــافَ ــسَ ــفْ سَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

بــن  الـــحـــســـن  حـــديـــث  مـــن   (٢٨٩٤ ) بـــرقـــم   (١٣١/٣ ) الــكــبــيــر  الـــطـــبـــرانـــي  مــعــجــم   (١)
 (١٦٨/٤ الــصــحــيــحــة ( الــســلــســلــة  فــي  األلــبــانــي۴   الــشــيــخ  وصــحــحــه  عــلــيک، 

.(١٦٢٧ بــرقــم (
٣٢٢) بتصرف .  -٣٢١ (٢) شرح السنة للبغوي (١٢/ 



٤٣٠



٤٣١



 گ


ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..

البــنــه  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا  \’UÎÖç¡;ÏÁÄ]u’\Â;ÎÖå]¬’\;ÏËêÊ;مــن 

وهــو  عــنــه  حــكــاه  فــيــمــا  تــعــالــى  قــال  وأحـــوالـــه،  أمـــوره  فــي  يــتــوســط  أن 
 ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û﴿:ابنه يـــخـــاطـــب 

.[١٩ ç æ å ﴾ [ســورة لــقــمــان، آيــة: 

األمـــر بــالــتــوســط فـــي أكـــثـــر مــن  وقـــد جـــاء فـــي الــتــنــزيــل الـــمـــبـــارك 
 e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  آيـــــة، 
r q p o n m l k j i h gf ﴾ [سورة 

 3 2 1 0 / .﴿ وقــال تــعــالــى:   ،[١١٠ آيــة:  اإلســراء: 
آيــة:  اإلســـراء،  [ســـورة   ﴾ ; : 9 8 7 6 5 4

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[٢٩
.[٦٧ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [ســورة الــفــرقــان، آيــة: 





٤٣٢
موسى  أبي  حديث  من  صيحيحيما  في  ومسلم  البخاري   رو
ــمْ  ــكُ إنَّ  ، ــمْ ــكُ ــسِ ــفُ نْ أَ ــى  عــلَ ــوا  ــعُ بَ قــال: «ارْ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ  األشــعــري 
ـــوَ  هُ وَ ـــا  يـــبً ـــرِ قَ ــا  ــيــعً ــمِ سَ ـــونَ  عُ ـــدْ تَ ـــمْ  ـــكُ إنَّ ـــا،  ـــائِـــبً غَ الَ  وَ ــــمَّ  صَ أَ ـــونَ  عُ ـــدْ تَ ـــسَ  ـــيْ لَ

.(١ )« ــمْ ــكُ ــعَ مَ
UflËiËêÊ’\;flËh]·;Å\Ê…;flŸÂ

اهللا  يــحــبــه  الــذي  الــمــســتــقــيــم  الــطــريــق  هــو  األمــور  فــي  الــتــوســط  أن   -١
اآليــات الــســابــقــة وغــيــرهــا. تــعــالــى، كــمــا دلــت عــلــى ذلــك 

٢- قوله تعالى:﴿ ä ã â ﴾ قال مجاهد: أقبح األصوات، 
يـــدل عــلــى كـــراهـــة رفـــع الـــصـــوت مـــن غــيــر حــاجــة  وهـــذا الــتــشــبــيــه 

.(٢ )« ءِ ــوْ الــسَّ ــثَــلُ  ــنَــا مَ لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «لَــيْــسَ لَ
وقـــد جـــاء الــتــمــثــيــل بــالــحــمــار فـــي ســيــاق الــتــقــبــيــح لــقــولــه تــعــالــى:    

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿
.[٥ d﴾ [ســورة الــجــمــعــة، آيــة رقــم: 

بـــن  الــــمــــقــــداد  حــــديــــث  مـــــن  طـــــويـــــل،  حــــديــــث  فـــــي  مـــســـلـــم   رو  -٣
ــا  ــيــمً ــلِ ــسْ تَ ــمُ  ــلِّ ــسَ ــيُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص -  ــبِــيَّ الــنَّ ــيءُ -يــعــنــي  ــجِ ــيَ فَ قــال:  األســـودگ 

.(٣ ) ــانَ ــظَ ــعُ الــيَــقْ ــمِ ــسْ يُ وَ ــا،  ــائِــمً ــوقِــظُ نَ يُ الَ 
برقم (٢٧٠٤). مسلم  وصحيح  برقم (٤٢٠٥)،  البخاري  صحيح    (١)

(٢) جزء من حديث في صحيح البخاري برقم (٦٩٧٥)، وصحيح مسلم برقم (١٦٢٢).
برقم (٢٠٥٥).  (٣)

٤٣٢HâÏfl˛a@Ôœ@¡çÏn€aI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٤٣٣
وال  الـــمـــثـــبـــط  بــــالــــبــــطــــيء  لــــيــــس  لــــــذي  ا هــــو  الــــمــــشــــي  فــــي  لــــقــــصــــد  ا  -٤
عــلــى  داال  وهـــذا  هـــذا  بــيــن  ـــا  وســـطً عـــدالً  بـــل  الــمــفــرط،  بــالــســريــع 
لــــنــــشــــاط، كـــمـــا كــــان الــــرســــول عـــلـــيـــه الــــصــــالة والـــســـالم  لــــقــــوة وا ا

يــفــعــل فــي مــشــيــه.
قال:  عباسک  ابن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  االمام   رو

.(٢ ) ــلٌ ــسَ فِــيــهِ كَ ــيْــسَ  ١)، لَ ــا( ــعً ــتَــمِ ــجْ ــى مُ ــشَ ــى مَ ــشَ ا مَ ذَ إِ كــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
قـــال الـــمـــنـــاوي۴: «ومــــع ســـرعـــة مــشــيــه كـــان عــلــى غـــايـــة مــن 
مــا  ويقطع  هينته  على  يمشي  فكان  العجلة،  وعدم  والتأني  الهون 

.(٣ يــقــطــع بــالــجــهــد بــغــيــر جــهــد»(
أنه  عليگ  إلى  بسنده  السنة  شرح  في  البغوي۴   ورو
ــطُ  ــنْــحَ يَ ــا  ــمَ نَّ ــأَ كَ ــا؛  ــيً ــفِّ ــكَ تَ ــأَ  ــفَّ ــكَ تَ ــى  ــشَ مَ ا  ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  ــهِ  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ نَ  كــاَ قــال: « 

.(٤ )« ــبَــبٍ صَ ــنْ  مِ
.(٥ ــعَ ( ــلَّ ــقَ ــى تَ ــشَ ا مَ ذَ إِ ــانَ  نَّــهُملسو هيلع هللا ىلص كَ وروي عــن عــلــي: أَ

خٍ في  ــرْ ــتَ ــسْ ا، قــال ابــن األثــيــر: أي شــديــد الــحــركــة قـــويَّ األعــضــاء، غير مُ (١)  قــولــه: مجتمعً
ي. النهاية (٢٩٧/١). شْ المَ

(١٦٠/٥) برقم (٣٣٠٣)، وقال محققوه: صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.  (٢)
القدير (٢٤٨/٥). فيض   (٣)

صحيح. حديث  هذا  البغوي:  وقال  برقم (٣٣٥٣)،   (٣١٩/١٢)  (٤)
(٥) (١٢/ ٣١٩) وقال محققوه:  رواه الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث لقيط: فلم 

صحيح. وسنده  يتكفأ،  يتقلع  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  جاء  أن  ينشب 



٤٣٤
كــمــا  قــــدام،  إلـــى  تــمــايــل  أي  ـــيًـــا:  تـــكـــفِّ قـــولـــه  الـــبـــغـــوي۴:  قـــال 
الــمــشــيــة  قـــوي  كـــان  أي  وقـــولـــه «تــقــلــع»  جــريــهــا،  فـــي  الــســفــيــنــة  تــتــكــفــأ 
 ، اخــتــيــاالً يــمــشــي  كــمــن  ال  بــقــوة  بــائــنًــا  ــا  رفــعً األرض  مــن  رجــلــيــه  يــرفــع 

.(١ ــا( ويــقــارب خــطــاه تــنــعــمً

الــمــشــي  الــنــبــوي:  الــتــوجــيــه  فــيــهــا  جـــاء  الــتــي  الــمــشــي  مــواضــع  مــن   -٥
ــــى  لَ إِ ـــوا  ـــشُ ـــامْ فَ  ، ـــــةَ ـــــامَ قَ اإلِ ـــمُ  ـــتُ ـــعْ ـــمِ سَ ا  «إِذَ قـــــالملسو هيلع هللا ىلص:  الـــصـــالة،  إلــــى 
تُمْ  كْ رَ دْ أَ ــا  ــمَ فَ ــوا،  عُ ــرِ ــسْ تُ الَ  وَ  ، ارِ قَ الوَ وَ ــكِــيــنَــةِ  بِــالــسَّ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ وَ ةِ  ــالَ الــصَّ

.(٢ ــوا»( تِــمُّ ــأَ فَ ــمْ  ــكُ ــاتَ فَ ــا  مَ ــوا، وَ ــلُّ ــصَ فَ

إنــمــا  الــصــوت  وخــفــض  الــمــشــي  فــي  الــقــصــد  الــوصــيــة بــاســتــحــبــاب   -٦
أو  الــمــشــي  فـــي  بـــاإلســـراع  فــيــهــا  حــاجــة  ال  الــتــي  بـــاألحـــوال  ذلـــك 
ا  مكروهً يكن  لم  ذلك  إلى  الحاجة  جاءت  فإذا  الصوت،  رفع 
إلــى  إشــــارة  وهـــذه  بـــذلـــك.  الــنــصــوص  وردت  وقـــد  ا،  مــنــكــرً وال 
 ﴾  Ì Ë Ê É È Ç﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــنــصــوص،  بــعــض 

 " !  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٢٠ رقـــم:  آيــة  الــقــصــص،  [ســـورة 
[ســورة   ﴾ - , + * ) ( ' & % $ #
هنا  السعي  العلم  أهل  بعض  فسر  وقد   ،[٩ رقم:  آية  الجمعة، 

.(٣٢٠ السنة (١٢/  (١) شرح 
أبــي  حــديــث  مـــن  بــرقــم (٦٠٢)  مــســلــم  وصــحــيــح  بــرقــم (٦٣٦)،  الـــبـــخـــاري  صــحــيــح    (٢)

هريرةگ.

٤٣٤HâÏfl˛a@Ôœ@¡çÏn€aI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٤٣٥
بــالــمــشــي الــقــصــد.

الــصــفــا  بـــيـــن  الـــســـعـــي  فـــي  الـــســـنـــة  أن  كـــثـــيـــرة  أحـــاديـــث  فـــي  وثـــبـــت 
من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو العلمين،  بين  يسرع  أن  والمروة 
هِ  ارِ سفَ أَ ــعــضِ  بَ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص   الــنَّــبِــيِّ عَ  مَ جتُ  رَ خَ قال:  عــائــشــةڤ  حــديــث 
ــوا»  مُ ــدَّ ــقَ : «تَ ــالَ لِــلــنَّــاسِ ــقَ فَ ن،  بــدُ ــم أَ لَ وَ  ، ــحــمَ ــل الــلَّ حــمِ ــم أَ ــةٌ لَ يَ ــارِ جَ ــا  نَ أَ وَ
 ، ــهُ ــقــتُ ــبَ ــسَ فَ ــهُ  ــقــتُ ــابَ ــسَ فَ  ،« ــكِ ــابِــقَ سَ ــتَّــى أُ ــالَــي حَ ــعَ ــالَ لِــي: «تَ ــمَّ قَ ــوا، ثُ مُ ــدَّ ــقَ ــتَ فَ
جــتُ  ــرَ خَ  ، ــيــتُ ــسِ نَ وَ نــتُ  ــدُ بَ وَ ــحــمَ  الــلَّ ــلــتُ  ــمَ حَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ ــنِّــي،  عَ ــتَ  ــكَ ــسَ فَ
 : الَ قَ مَّ  ثُ وا،  مُ دَّ تَقَ فَ وا»  مُ دَّ قَ «تَ  : لِلنَّاسِ الَ  قَ فَ  ، هِ ارِ سفَ أَ بَعضِ  فِي  هُ  عَ مَ
ــوَ  هُ وَ  ، ــكُ ــضــحَ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ ــنِــي،  ــقَ ــبَ ــسَ فَ ــهُ  ــقــتُ ــابَ ــسَ فَ  « ــكِ ــابِــقَ سَ ــتَّــى أُ ــالَــي حَ ــعَ «تَ

.(١ )« بِــتِــلــكَ هِ  ــذِ : «هَ ــولُ ــقُ يَ

بن  سلمة  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــاحُ  ـــتْ لِــقَ ـــانَ كَ ـــى، وَ نَ بِـــاألُولَ ذَّ ــــؤَ نْ يُ ــلَ أَ ــبْ ــتُ قَ جْ ــرَ األكـــوعگ قـــال: خَ
ــنِ  ــمَ حْ الــرَّ ــبْــدِ  لِــعَ مٌ  ــالَ غُ يَنِي  قِ لَ فَ  : ــالَ قَ  ، دَ ــرَ قَ ي  بِــذِ ــى  عَ ــرْ تَ الــلَّــهِملسو هيلع هللا ىلص  ــولِ  سُ رَ
ا؟  هَ ذَ خَ أَ نْ  مَ  : لْتُ قُ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص،  سُ رَ احُ  لِقَ تْ  ذَ خِ أُ  : الَ قَ فَ  ، فٍ وْ عَ بْنِ 
 : ــالَ ، قَ ــاهْ ــاحَ ــبَ ــا صَ : يَ ــاتٍ خَ ــرَ ـــالَثَ صَ ــتُ ثَ خْ ــرَ ــصَ : فَ ـــالَ ، قَ ــانُ ــفَ ــطَ : غَ ـــالَ قَ
ــتَّــى  ـــي حَ ـــهِ جْ ــى وَ ــلَ ـــتُ عَ ـــعْ فَ ـــدَ ـــمَّ انْ ، ثُ ــةِ يــنَ ــدِ ـــيِ الــمَ ـــتَ بَ ــيْــنَ الَ ـــا بَ ــتُ مَ ــعْ ــمَ سْ ــأَ فَ
بِنَبْلِي،  ــمْ  ــيــهِ مِ رْ أَ ــتُ  ــلْ ــعَ ــجَ فَ  ، ــاءِ الــمَ ــنَ  مِ ــونَ  ــتَــقُ ــسْ يَ وا  ــذُ خَ أَ ــدْ  قَ وَ  ، ــمْ ــتُــهُ كْ رَ دْ أَ

وأقول: يًا،  امِ رَ نْتُ  كُ وَ
جيد. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٦٢٧٧)،   (٣١٣  /٤٣)  (١)



٤٣٦
عْ ـــوَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــنُ األَكــــْ ـــــــــــــا ابْ نَ ـــــــــــــعْأَ ضَ مُ الـــــــــــــرُّ ــــــــــــــــــــــــــوْ مُ يَ ـــــــــــــــــــــوْ الـــــــــــــــــــــيَ وَ

ـــمْ  ـــنْـــهُ مِ ـــتُ  ـــبْ ـــلَ ـــتَ اسْ وَ  ، ـــمْ ـــهُ ـــنْ ـــاحَ مِ ـــقَ تُ الـــلِّ ـــذْ ـــقَ ـــنْ ـــتَ ـــى اسْ ـــتَّ حَ  ، ـــــزُ ـــــجِ تَ رْ أَ وَ
 ، ــهِ ــبِــيَّ الــلَّ ــا نَ يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، الــنَّــاسُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــاءَ الــنَّــبِــيُّ جَ وَ  : ــالَ ، قَ ةً دَ ــرْ ثِــيــنَ بُ ــالَ ثَ
 : الَ قَ فَ  ، ةَ اعَ السَّ مُ  يْهِ لَ إِ ثْ  ابْعَ فَ  ، طَاشٌ عِ مْ  هُ وَ اءَ  المَ مَ  وْ القَ يْتُ  مَ حَ دْ  قَ

.(١ )« ــحْ ــجِ سْ ــأَ فَ ــتَ  ــكْ ــلَ ع! مَ ــوَ األَكْ ــنَ  بْ ا ــا  «يَ
رفـــع  فـــيـــهـــا  يــــكــــره  ال  لــــتــــي  ا الــــمــــواضــــع  فـــمـــن  الــــصــــوت  عــــن  أمـــــا 
 رو بــاألذان،  رفــع الــصــوت  واجــبًــا  أو  الــصــوت بــل يــكــون مــســتــحــبــا 
حــديــث عــبــد الــرحــٰمــن بــن أبــي صــعــصــعــة  الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن 
قــال  الـــخـــدريگ  ســعــيــد  أبـــا  أن  أخـــبـــره:  أنـــه  أبــيــه  عـــن  األنـــصـــاري 
وْ  أَ  ، ـــكَ ـــنَـــمِ غَ فِـــي  ـــنْـــتَ  كُ ا  ذَ ــــإِ فَ  ، ـــةَ يَ ـــادِ ـــبَ لْ ا وَ ـــنَـــمَ  ـــغَ لْ ا ـــبُّ  ـــحِ تُ اكَ  رَ أَ ـــي  نِّ إِ لـــه: 
ــعُ  ــمَ ــسْ يَ الَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، اءِ ــالــنِّــدَ بِ ــكَ  تَ ــوْ صَ ــعْ  فَ ــارْ فَ  ، ةِ ــالَ بِــالــصَّ ــتَ  نْ ذَّ ــأَ فَ  ، ــتِــكَ يَ ــادِ بَ
مَ  ــوْ يَ ــهُ  لَ ــدَ  ــهِ شَ إِالَّ   ، ءٌ ـــيْ شَ الَ  وَ  ، ـــسٌ نْ إِ الَ  وَ ــنٌّ  جِ نِ  ذِّ ـــؤَ ـــمُ لْ ا تِ  ـــوْ صَ   ـــدَ مَ

.(٢ اهللاملسو هيلع هللا ىلص ( ــولِ  سُ ــنْ رَ ــتُــهُ مِ ــعْ ــمِ : سَ ــيــدٍ ــعِ ــو سَ بُ ــالَ أَ ، قَ ــةِ ــيَــامَ ــقِ لْ ا
قال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  حنين:  غزوة  في  صحيحه  في  مسلم   ورو
 - ــاسٌ ــبَّ عَ ــالَ  ــقَ فَ  ،« ةِ ــرَ ــمُ الــسَّ ــابَ  ــحَ صْ أَ ــادِ  نَ ــاسُ  ــبَّ عَ يْ  لــلــعــبــاسگ: «أَ
؟  ةِ ــرَ ــمُ ــابُ الــسَّ ــحَ صْ ــنَ أَ يْ تِــي: أَ ــوْ صَ ــى  ــلَ عْ ــتُ بِــأَ ــلْ ــقُ فَ ــا:  ــتً ــيِّ صَ ــالً  جُ ــانَ رَ كَ وَ
ــلَــى  ــرِ عَ ــبَــقَ لْ ــةُ ا ــفَ ــطْ تِــي عَ ــوْ صَ ــوا  ــعُ ــمِ ــيــنَ سَ حِ ــمْ  ــتَــهُ ــفَ ــطْ نَّ عَ ــأَ ــكَ ــهِ لَ الــلَّ ــوَ فَ  : ــالَ قَ

برقم (١٨٠٦). مسلم  وصحيح  برقم (٤١٩٤)،  البخاري  صحيح   (١)
رقم (٣٢٩٦).  (٢)

٤٣٦HâÏfl˛a@Ôœ@¡çÏn€aI@ZÈ‰i¸ گ گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@@



٤٣٧
.(١ ــا( هَ دِ الَ وْ أَ

المطلب  عبد  بن  العباس  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
 ،« ـــاهْ ـــاحَ ـــبَ صَ ـــا  : «يَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، مٍ ــــوْ يَ اتَ  ذَ ــا  ــفَ الــصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  لـــنَّـــبِـــيُّ ا ـــدَ  ـــعِ صَ گ: 

٢)... الــحــديــث ) ــشٌ يْ ــرَ ــيْــهِ قُ لَ إِ ــتْ  ــعَ ــتَــمَ ــاجْ فَ
تَدَّ  اشْ وَ  ، هُ تُ وْ صَ الَ  عَ وَ  ، يْنَاهُ عَ تْ  رَّ مَ احْ طَبَ  خَ ا  ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ وكان 

.(٣ )« ــمْ ــاكُ ــسَّ مَ ــمْ وَ ــكُ ــبَّــحَ : «صَ ــولُ ــقُ يَ ــيْــشٍ  جَ رُ  ــنْــذِ ــهُ مُ نَّ ــأَ ــتَّــى كَ حَ  ، ــبُــهُ ــضَ غَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (١٧٧٥). مسلم  صحيح   (١)
برقم (٢٠٨). مسلم  وصحيح  برقم (٤٨٠١)،  البخاري  صحيح   (٢)
اللَّهک عبد  بن  جابر  حديث  من  برقم (٨٦٧)  مسلم  صحيح   (٣)



٤٣٨



٤٣٩





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
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هــم  فــمــن   ،[٦٢-٦٤ اآليــات:  يــونــس،  B﴾ [ســورة    A   @

جــزاؤهــم ؟ ومــا هــو  ومــا هــي صــفــاتــهــم،  اهللا،  أولــيــاء 
والــــمــــراد  الــــقــــريــــب،  الـــلـــغـــة  فــــي  الــــولــــي  الــــشــــوكــــانــــي:  قـــــال   : أوالً
بــأولــيــاء  اهللا خــلــص الــمــؤمــنــيــن ألنــهــم قــربــوا مــن اهللا ڽ بــطــاعــتــه 
واجــتــنــاب مــعــصــيــتــه، وقـــال فــي مــوضــع آخـــر: والــحــاصــل أن مــن كــان 
مــن الــمــعــدوديــن مــن األولـــيـــاء إن كـــان مــن الــمــؤمــنــيــن بـــاهللا ومــالئــكــتــه 
ــا  وكــتــبــه ورســـولـــه والـــيـــوم اآلخـــر والـــقـــدر خــيــره وشـــره مــن اهللا، مــقــيــمً
فهو  طاعاته  مــن  ا  مستكثرً عــنــه،  نــهــاه  لما  ــا  تــاركً عليه  أوجــب  اهللا  لما 
تخالف  لم  التي  الكرامات  من  عليه  ظهر  وما  تعالى،  اهللا  أولياء  من 
ومــن  يــنــكــرهــا.  أن  لمسلم  يــحــل  ال  ک  اهللا  مــن  مــوهــبــة  فــهــي  الــشــرع 





٤٤٠
كـــان بــعــكــس هـــذه الــصــفــات فــلــيــس مـــن أولـــيـــاء اهللا، ولــيــســت واليــتــه 
رحــمــانــيــة بــل شــيــطــانــيــة، وكــرامــاتــه مــن تــلــبــيــس الــشــيــطــان عــلــيــه وعــلــى 
الــــنــــاس. ولـــيـــس هــــذا بـــغـــريـــب وال مــســتــنــكــر، فــكــثــيــر مــــن الــــنــــاس مــن 
ما  تحصيل  فــي  فيخدمونه  أكــثــر  أو  الــجــن  مــن  بــخــادم  ــا  مــخــدومً يــكــون 
يزيغ،  ال  الذي  والمعيار  المحرمات،  من  ا  محرمً كان  وربما  يشتهيه 
ا  متبعً كان  فمن  والسنة،  الكتاب  ميزان  هو  يجور  ال  الذي  والميزان 
ا عــلــيــهــمــا فــكــرامــاتــه وجــمــيــع أحــوالــه رحــمــانــيــة، ومــن لم  لــهــمــا مــعــتــمــدً

شيطانية(١). فأحواله  حدودهما  عند  يقف  ولم  بهما  يتمسك 
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صنف  فكل   ،[٣٢ رقم:  آية  فاطر،  J I H ﴾ [سورة 

اهللا بــقــدر إيــمــانــه وتــقــواه. واليــة  مــن هــؤالء األصــنــاف مــعــه مــن 
قــال شــيــخ اإلســـالم ابــن تــيــمــيــة۴: «وأمـــا الــواليــة الــخــاصــة، 
جميع  في  سواه  كل  ما  على  وإيثاره  حقوقه  بجميع  هللا  القيام  فهي 
ومــتــعــلــق  هـــمـــة  هــــي  ومـــحـــابـــه  اهللا  مــــراضــــي  تـــصـــيـــر  حـــتـــى  األحـــــــوال، 
.(٢ الخلق»( سخط  وإن  ربه  مرضاة  وهمه  ويمسي  يصبح  خواطره، 

بتصرف. (ص٢٥٦)  للشوكاني۴  الولي  قطر   (١)
.(١٠١٤ الفوائد (٣/  بدائع   (٢)

٤٤٠Hاهللاهللا@@ÚÌ¸ÎI



٤٤١
فــمــن  الــــواليــــة،  بـــهـــا  نـــالـــوا  بـــصـــفـــات  اتـــصـــفـــوا  اهللا  أولـــيـــاء  ـــا:  ثـــانـــيً

صــفــاتــهــم:
  '   &   %   $   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قــال  اإليــمــان،   -١
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واليوم  ورسله  وكتبه  باهللا  اإليمان  ويشمل  باإليمان  فوصفهم 

والــقــدر خــيــره وشــره. اآلخــر 
وقــايــة  اهللا  عــــذاب  وبـــيـــن  بــيــنــه  الــعــبــد  يــجــعــل  أن  وهـــي   ،الـــتـــقـــو  -٢

 # " !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  نـــواهـــيـــه،  واجـــتـــنـــاب  أوامـــــره  بــفــعــل 
 .- , + * ) ( ' & % $
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.[٣٤ األنــفــال، آيــة رقــم: 
أن  الــعــاصگ  بــن  عــمــرو  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو  
لِيَائِي،  وْ بِأَ وا  لَيْسُ  - فُالنًا  يعني   - بِي  أَ آلَ  إِنَّ  «أالَ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ )« ِــيــنَ ــن مِ ــؤْ الــمُ ــالِــحُ  صَ ــهُ وَ الــلَّ لِــيِّــيَ  ــا وَ ــمَ نَّ إِ
حديث  من  سننه  في  داود  أبو  رواه  الذي  اآلخر  الحديث  وفي   
ـــيَ  ــــائـِ ـــيَ لـِ وْ أَ ــــــا  ــــــمَ نَّ إِ «وَ قـــــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عـــمـــرک  بــــن  اهللا  عـــبـــد 

.(٢ )« ــونَ ــتَّــقُ لْــمُ ا
له. واللفظ  مسلم (٢١٥)  وصحيح  برقم (٥٩٩٠)،  البخاري  صحيح   (١)

برقم (٤٢٤٢)، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٥٦٨).  (٢)



٤٤٢
فــي  أحــــمــــد  اإلمـــــــام   رو اهللا،  فــــي  لــــبــــغــــض  وا اهللا  فــــي  الــــحــــب   -٣
الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  األشــــعــــريگ  مـــالـــك  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده 
ا  ــادً ــبَ عِ ــهِ  لِــلَّ نَّ  أَ ــوا  ــمُ ــلَ اعْ وَ ــوا،  ــلُ ــقِ اعْ وَ ــوا  ــعُ ــمَ اسْ الــنَّــاسُ  ــا  ــهَ يُّ أَ ــا  قــال: «يَ
ــى  ــلَ عَ اءُ  ـــدَ ـــهَ الـــشُّ وَ ـيُّــونَ  لــنَّــبـِ ا ــمْ  ــهُ ــبِــطُ ــغْ يَ  ، اءَ ـــدَ ـــهَ شُ الَ  وَ ـيَــاءَ  ــبـِ نْ ـأَ بـِ ــوا  ــيْــسُ لَ
ــنْ  ابِ مِ ــــرَ َعْ األْ ـــنَ  ـــلٌ مِ جُ ــثَــى رَ ــجَ فَ  .« ـــهِ لـــلَّ ا ـــنَ  ــمْ مِ ـهِ بـِ ــرْ قُ ــمْ وَ ــهِ ــالِــسِ ــجَ مَ
اهللاِ  بِيَّ  نَ ا  يَ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ بِيِّ  نَ لَى  إِ هِ  بِيَدِ   لْوَ أَ وَ  ، النَّاسِ يَةِ  قَاصِ
ـــاءُ  ـــبِـــيَ نْ َ األْ ــمُ  ــهُ ــطُ ــبِ ــغْ يَ اءَ  ـــدَ ـــهَ شُ الَ  وَ ـــاءَ  ـــبِـــيَ نْ بِـــأَ ــوا  ــيْــسُ لَ لـــنَّـــاسِ  ا ـــنَ  مِ ـــاسٌ  نَ
نِي  عْ يَ  ،(١ نَا( لَ مْ  تْهُ انْعَ اهللاِ  نَ  مِ مْ  بِهِ رْ قُ وَ مْ  هِ الِسِ جَ مَ لَى  عَ اءُ  دَ هَ الشُّ وَ
الِ  ـــؤَ لِـــسُ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ ـــــولِ  سُ رَ ــــهُ  جْ وَ ـــرَّ  ـــسُ فَ ـــنَـــا  لَ ـــمْ  ـــهُ ـــلْ ـــكِّ شَ ـــا،  ـــنَ لَ ـــمْ  ـــهُ ـــفْ صِ
لــنَّــاسِ  ا ـــاءِ  ـــنَ فْ أَ ـــنْ  مِ ـــاسٌ  نَ ـــمْ  ملسو هيلع هللا ىلص: «هُ اهللاِ ــــولُ  سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ بِــــيِّ  ا ــــرَ َعْ األْ
هِ  اللَّ فِي  ابُّوا  تَحَ ةٌ  بَ ارِ تَقَ مُ امٌ  حَ رْ أَ مْ  يْنَهُ بَ لْ  تَصِ لَمْ  بَائِلِ  الْقَ عِ  ازِ نَوَ وَ
ــمْ  ــهُ ــلِــسُ ــيُــجْ فَ ــورٍ  نُ ــنْ  ــنَــابِــرَ مِ ــةِ مَ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــمْ  ــهُ لَــهُ الــلَّ ــعُ  ــضَ يَ ا،  ــوْ ــافَ ــصَ تَ وَ
مَ  وْ يَ النَّاسُ  عُ  زَ فْ يَ ا،  نُورً مْ  هُ ثِيَابَ وَ ا،  نُورً مْ  هُ وهَ جُ وُ لُ  عَ يَجْ فَ ا  يْهَ لَ عَ
ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ فٌ  ــوْ خَ الَ  يــنَ  ــذِ لَّ ا الــلــهِ  ــاءُ  ــيَ لِ وْ أَ ــمْ  هُ وَ  ، ــونَ عُ ــزَ ــفْ يَ الَ  وَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا

.(٢ )« ــونَ نُ ــزَ ــحْ يَ ــمْ  الَ هُ وَ
صحيحه  في  البخاري   رو الوجوه،  أكمل  على  الفرائض  أداء   -٤
ــالَــى  ــعَ ــهَ تَ مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «إِنَّ الــلَّ

الصواب. ولعلها  لِّهم،  جَ المبارك:  البن  والرقائق  الزهد  في   (١)
في  كما  األلباني۴  الدين  ناصر  الشيخ  وصححه  أحمد (٣٤٣/٥)،  اإلمام  مسند   (٢)

.(٣٤٦٤) برقم  الصحيحة  السلسلة 

٤٤٢Hاهللاهللا@@ÚÌ¸ÎI



٤٤٣
ـــيَ  بَ إِلَ ـــرَّ ـــقَ ـــا تَ مَ . وَ بِ ـــرْ ـــحَ ـــهُ بِـــالْ ـــتُ نْ ــدْ آذَ ــقَ لِـــيـــا فَ ــــادَ لِـــي وَ : مـــنَْ عَ ــــالَ قَ

الحديث.  « يْهِ لَ عَ تُ  ضْ تَرَ افْ ا  مَّ مِ إِلَيَ  بَّ  حَ أَ ءٍ  يْ بِشَ ي  بْدِ عَ
الـــنـــهـــار  وصـــــيـــــام  لــــلــــيــــل  ا كــــقــــيــــام  بــــالــــنــــوافــــل  اهللا  إلــــــى  لــــتــــقــــرب  ا  -٥
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  لــــبــــخــــاري  ا  رو ذلـــــك،  وغـــيـــر  والــــصــــدقــــات 
 : ـــولُ ـــقُ يَ ـــه  لـــلَّ ا قــــال: «إِنَّ  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث 
ي  ــبْــدِ ــيَّ عَ لَ إِ بَ  ــرَّ ــقَ تَ ــا  مَ ، وَ بِ ــرْ ــحَ بِــالْ ــهُ  ــتُ نْ آذَ ــدْ  ــقَ فَ لِــيــا   لِــي وَ ــادَ ــنْ عَ مَ
بُ  ــرَّ ــقَ ــتَ يَ ي  ــبْــدِ الُ عَ ــزَ يَ ــا  مَ ، وَ ــيْــهِ ــلَ ــتُ عَ ضْ ــتَــرَ افْ ــا  ــمَّ ــيَّ مِ لَ إِ ــبَّ  حَ ءٍ أَ ــيْ بِــشَ

.(١ » الــحــديــث( ــبَّــهُ حِ ــتَّــى أُ افِــلِ حَ بِــالــنَّــوَ لَــيَّ  إِ
لهم  اهللا  وعد  جاء  فقد  واآلخرة  الدنيا  في  جزاؤهم  أما  ثالثًا: 

وأحــاديــث، فــمــن ذلــك: بــه فــي آيــات 
غيرهم،  يخافه  مما  آمنون  فهم  قلوبهم  في  الطمأنينة  نزول   -١

 " ! ﴿ ٢)، قــال تــعــالــى:  وشــدائــدهــا( اآلخــرة  أهــوال  مــن 
[ســــــورة   ﴾  +  *  )  (  '  &  %  $  #

.[٦٢ يــونــس، آيــة رقــم: 
٣)، قال تعالى: ﴿  !   ٢- أنهم ال يحزنون على ما  فأنهم من الدنيا(

.﴾  +   *  )  (  '   &  %  $   #   "

برقم (٦٥٠٢)  (١)
كثير  (٣٧٥/٧) ابن  تفسير   (٢)

جرير۴ (٤٢٢٦/٥) البن  الطبري  تفسير   (٣)



٤٤٤
اهللا يــحــبــهــم. ٣- أن 

يــدافــع عــنــهــم. اهللا  ٤- أن 
اهللا يــســتــجــيــب دعــائــهــم، ويــعــيــزهــم مــمــا اســتــعــاذوا بــه.  ٥- أن 

فــيــجــلــســهــم  نــــور  مـــن  مـــنـــابـــر  الـــقـــيـــامـــة  يــــوم  لـــهـــم  يـــضـــع  اهللا  أن   -٦
عــلــيــهــا.

مــنــازلــهــم  عـــلـــى  الـــقـــيـــامـــة  يــــوم  والـــشـــهـــداء  األنـــبـــيـــاء  يــغــبــطــهــم   -٧
اهللا. وقــربــهــم مــن 

لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص فـــي  لــــفــــضــــائــــل قــــــول ا والــــدلــــيــــل عــــلــــى مـــــا ســــبــــق مـــــن ا
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري  رواه  الـــذي  الــســابــق  الــحــدبــث 
ـــهُ  ـــتُ نْ آذَ ـــدْ  ـــقَ فَ لِـــيـــا  وَ لِـــي    ــــادَ عَ ـــنْ  مَ  : ـــولُ ـــقُ يَ «إِنَّ اللَّه   : هـــريـــرةگ  أبـــي 
ــتُ  ضْ ــرَ ــتَ افْ ــا  ــمَّ ـــيَّ مِ لَ إِ ـــبَّ  حَ ءٍ أَ ــيْ بِــشَ ي  ــدِ ــبْ ـــيَّ عَ لَ إِ بَ  ــرَّ ــقَ تَ ــا  مَ ، وَ بِ ــرْ ــحَ بِــالْ
ا  ــــإِذَ فَ  ، ــــهُ ــــبَّ حِ ـــتَّـــى أُ افِـــلِ حَ ـــوَ بِـــالـــنَّ ــــيَّ  لَ إِ بُ  ـــرَّ ـــقَ ـــتَ يَ ي  ـــدِ ـــبْ الُ عَ ـــــزَ يَ ــــا  ، ومَّ ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ
ه  ــدَ يَ ، وَ بِــهِ ــرُ  ــبْــصِ يُ ي  ه الَّــذِ ــرَ ــصَ بَ ، وَ بِــهِ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ي  ــه الَّــذِ ــعَ ــمْ سَ ــنْــتُ  كُ ــتُــه  ــبْ ــبَ حْ أَ
ــنَّــه،  ــطِــيَ ُعْ ــنِــي ألَ لَ ــأَ ــئِــنْ سَ لَ ــا، وَ بِــهَ ــي  ــشِ ــمْ يَ ــتِــي  لَّ ــه ا ــلَ جْ رِ ــا، وَ بِــهَ ــطِــشُ  ــبْ يَ ــتِــي  لَّ ا

.(١ ــه»( نَّ ــيــذَ ُعِ نِــي ألَ ــاذَ ــتَــعَ اسْ ــئِــنِ  لَ وَ
فــي  أحــمــد  رواه  الـــذي  الــســابــق  الــحــديــث  فـــي  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وقـــول 
حــديــث أبـــي مــالــك األشـــعـــريگ عــنــدمــا ذكـــر أولــيــاء  مــســنــده مـــن 

برقم (٦٥٠٢)  (١)

٤٤٤Hاهللاهللا@@ÚÌ¸ÎI



٤٤٥
ــمْ  ــهُ ــلِــسُ ــجْ ــيُ فَ ـــورٍ  نُ ـــنْ  مِ ـرَ  ــنَــابـِ مَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  ــــوْ يَ ـــمْ  ـــهُ لَ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــعُ  ـــضَ «يَ قـــال  اهللا، 
مَ  ــوْ يَ ــاسُ  الــنَّ عُ  ــزَ ــفْ يَ  ، ا  ـــورً نُ ــمْ  ــهُ ــابَ ــيَ ثِ وَ ا،  ـــورً نُ ــمْ  ــهُ ــوهَ جُ وُ ــلُ  ــعَ ــجْ ــيَ فَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ
ال  وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ فٌ  وْ خَ ال  ينَ  الَّذِ هِ  اللَّ لِيَاءُ  وْ أَ مْ  هُ ،وَ ونَ  عُ زَ فْ يَ الَ  وَ ةِ  يَامَ الْقِ

.« ــونَ نُ ــزَ ــحْ يَ ــمْ  هُ
 رو فـــقـــد  واآلخــــــــرة،  لــــدنــــيــــا  ا لــــحــــيــــاة  ا فــــي   لــــبــــشــــر ا لـــهـــم   -٨
قــال:  لـــدرداءگ  ا حــديــث  أبـــي  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام 

  !  ﴿ تـــعـــالـــى:  اهللا  قــــول  فـــي  تـــقـــول  مـــا  فـــقـــال:  رجــــل  تـــــاه  أ
  +    *   )   (   '   &   %   $   #   "
  4   3       2   1   0   /   .   -   ,
٦٤]؟  رقـــــم:  يــــة  آ يــــونــــس،  [ســــــورة   ﴾7   6 5
عــنــه  ســـــأل  أحـــــد  ســـمـــعـــت  مــــا  شـــــيءٍ  عــــن  ســـألـــت  لـــقـــد  قـــــال: 
فِــي  ــمْ  اهُ ــرَ ــشْ قــال: «بُ ملسو هيلع هللا ىلص،   اهللا  رســول  عــنــه  ســأل  رجــل  بــعــد 
 ، لَهُ   تُرَ وْ  أَ لِمُ  سْ الْمُ ا  اهَ رَ يَ  ، ــةُ لِــحَ ــا لــصَّ ا ــا  يَ ؤْ لــرُّ ا ــيَــا  نْ لــدُّ ا ةِ  ــا ــيَ لْــحَ ا

.(١ )« ــنَّــةُ لْــجَ ا ةِ  ــرَ خِ اآلْ فِــي  ــمْ  اهُ ــرَ ــشْ بُ وَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن. 

٢٧٥٢٦، وقال محققوه: صحيح لغيره. ٥١٦) برقم   - ٥١٥  /(١)  (٤٥
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
فــــإن مـــن األخـــــالق الـــكـــريـــمـــة والـــصـــفـــات الـــحـــمـــيـــدة الـــتـــي حــث 

عــلــيــهــا الــشــرع الــعــنــايــة بــالــمــروءة والــبــعــد عــن خــوارمــهــا.
مـــن  ويــــزيــــنــــه  لــــعــــبــــد  ا يــــجــــمــــل  مـــــا  اســــتــــعــــمــــال  هــــــي:  لـــــــمـــــــروءة  وا
كــل  فــي  ويــشــيــنــه  يــدنــســه  مــا  وتـــرك  لــهــيــئــات،  وا واألقـــوال  األعــمــال 
بــه  ذلــك  تــعــلــق  وســواء  لــمــخــلــوق،  ا مــع  أو  الــخــالــق  مــع  ســواء  ذلــك، 

غــيــره. إلــى  تــعــداه  أو 
قـــال ابـــن حـــبـــان۴: والـــمـــروءة عــنــدي خــصــلــتــان: «اجــتــنــاب 
اهللا  يــحــب  مـــا  واســتــعــمــال  الـــفـــعـــال،  مـــن  والــمــســلــمــون  اهللا  يـــكـــره  مـــا 

.(١ والــمــســلــمــون مــن الــخــصــال»(
UÎÔÂÖ⁄’\;k]pÑÄ»

لــلــمــروءة ثــالث درجــات:
الفضالء (ص٢١٨). ونزهة  العقالء  روضة   (١)





٤٤٨
بــاالســتــحــيــاء  ذلك  ويكون  ڽ،  الحق  مع  المروءة  األولى:   -١
وإصالح  ونفس،  لحظة  كل  في  عليك  واطالعه  إليك  نظره  من 
عـــيـــوب نــفــســك جــهــد اإلمـــكـــان، فـــإنـــه قـــد اشـــتـــراهـــا مــنــك وأنـــت 
ســـاع فــي تــســلــيــم الــمــبــيــع، ولــيــس مــن الـــمـــروءة تــســلــيــمــه عــلــى مــا 

. فــيــه مــن الــعــيــوب وتــقــاضــي الــثــمــن كــامــالً
عــلــى  ا  قــســرً يــحــمــلــهــا  أن  وهــي  نــفــســه،  مــع  الــمــرء  مـــروءة  الــثــانــيــة:   -٢
ملكة  لها  ليصير  ويشين،  يقبح  ما  وترك  ويزين،  يجمل  ما  فعل 
ــيِــي مــن فــعــلــه فــي الــمــأل. ــســتــحْ يَ وال يــفــعــل خــالــيًــا مــا  فــي الــعــالنــيــة، 

شــروط  مــعــهــم  يــســتــعــمــل  بـــأن  الــخــلــق  مــع  الــمــرء  مـــروءة  الــثــالــثــة:   -٣
يــكــرهــه  مـــا  لــهــم  يــظــهــر  وال  الــجــمــيــل،  والــخــلــق  والــحــيــاء  األدب 

هــو مــن غــيــره لــنــفــســه.
أو  قول  من  عنه،  ونفر  كرهه  ما  فكل  لنفسه،  مرآة  الناس  وليتخذ 
.(١ فليفعله»( واستحسنه  ذلك  من  أحبه  وما  فليجتنبه،  لق  خُ أو  فعل 

U]‚öÂÖåÂ;ÎÔÂÖ⁄’\;–ÊŒt

شــرائــط الــمــروءة: قــال بــعــض الــبــلــغــاء: مــن 
١- أن يــتــعــفــف الــمــرء عــن الــحــرام.

٢- أن يــنــصــف فــي الــحــكــم.
.(٣٦٦ – ٣٦٨ ۴ بتصرف (٢/  (١) مدارج السالكين البن القيم 
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٤٤٩
٣- أن يــكــف عــن الــظــلــم.

٤- أال يــطــمــع فــيــمــا ال يــســتــحــق.
٥- أال يــعــيــن قــويــا عــلــى ضــعــيــف.

٦- أال يــؤثــر دنــيء األفــعــال عــلــى شــريــفــهــا.
والــذكــر. ٧- أال يــفــعــل مــا يــقــبّــح االســم 

أحوالها  أفضل  على  النفس  مراعاة  كانت  إذا  الماوردي:  قال 
عليه  تسهلت  من  إال  كلفها  ثقل  مع  لها  ينقاد  فليس  المروءة،  هي 
ا مــن الــذم،  حــذرً الــمــشــاق، رغــبــة فــي الــحــمــد، وهــانــت عــلــيــه الــمــالذ 

وقــد لــحــظ الــمــتــنــبــي ذلــك فــقــال: ولــذا قــيــل: ســيــد الــقــوم أشــقــاهــم. 
ــمُ ــهُ ــلُّ ـــاسُ كُ ــــاَد الـــنَّ ــةُ سَ ــقَ ــشَ الَ الــمَ ـــــوْ ـــــالُلَ تَّ قَ امُ  واإلقـْــــــــــــــــدَ ــرُ  ــفــقِ يُ ــودُ  الــجُ

ــا: أيــضً ولــه 
ا كِبـــــــــــــــــارً ـــوسُ  ـــفُ الـــنُّ ـــتِ  ـــانَ كَ ا  إِذَ (١)وَ ــــــامُ ــــــسَ ـــــا األَجْ ادِهَ ـــــرَ ـــتْ فِــــي مُ ـــبَ ـــعِ تَ

 رو المروءة،  على  تحث  التي  الكثيرة  النصوص  وردت  وقد 
أنه  الخطابگ  بن  عمر  حديث  من   الكبر السنن  في  البيهقي 

.(٢ )« ــهُ ــلُ ــقْ ــهُ عَ ــلُ صْ أَ ، وَ ــهُ ــقُ ــلُ ــهُ خُ تُ وءَ ــرُ مُ ، وَ يــنُــهُ ءِ دِ ــرْ لْــمَ ــبُ ا ــسَ قــال: «حَ
(١) أدب الدنيا والدين (ص٥١٥).

صحيح. إسناده  الموقوف  هذا  البيهقي۴:  وقال  برقم (٢٠٨٤٨)،   (٤٢  /(٢) (٢١



٤٥٠
أن  عليک  بن  الحسن  حديث  من  الكبير  في  الطبراني   ورو
ــا،  ــهَ افَ ــرَ شْ أَ وَ  ، ـــورِ مُ األُ ــعــالــيَ  مَ ــبُّ  ــحِ يُ ــالَــى  ــعَ تَ ــهَ  الــلَّ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ ــا»( ــهَ ــافَ ــسَ ــفْ سَ هُ  ــكــرَ يَ وَ
أن  هــــريــــرةگ:  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
 ، ــاءُ الــمَ إِالَّ  ــنَــا  ــعَ مَ ــا  مَ  : ــنَ ــلْ ــقُ فَ ــهِ  ــائِ نِــسَ ــى  لَ إِ ــثَ  ــعَ ــبَ فَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،  أتــى  رجــالً 
ـــلٌ  جُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ ا»،  ــــذَ هَ ــيــفُ  ــضِ يُ وْ  أَ ـــمُّ  ـــضُ يَ ـــنْ  ـــهِملسو هيلع هللا ىلص: «مَ الـــلَّ ــــولُ  سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ
ــفَ  ــيْ ضَ ـــي  مِ ـــرِ كْ : أَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــهِ تِ أَ ـــرَ امْ ـــى  لَ إِ ــقَ بِـــهِ  ــلَ ــطَ ــانْ فَ ـــا،  نَ : أَ ـــارِ ـــصَ نْ األَ ـــنَ  مِ
يِّئِي  هَ  : الَ قَ فَ بْيَانِي،  صِ قُوتُ  إِالَّ  نَا  نْدَ عِ ا  مَ  : الَتْ قَ فَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ  سُ رَ
 ، ــاءً ــشَ عَ وا  ادُ رَ أَ ا  ذَ إِ ــكِ  ــيَــانَ ــبْ صِ ــي  مِ ــوِّ نَ وَ  ، ــكِ اجَ ــرَ سِ ــي  ــبِــحِ صْ أَ وَ  ، ــكِ ــامَ ــعَ طَ
تْ  امَ قَ مَّ  ثُ ا،  بْيَانَهَ صِ تْ  مَ نَوَّ وَ ا،  هَ اجَ رَ سِ تْ  بَحَ صْ أَ وَ ا،  هَ امَ طَعَ تْ  يَّأَ هَ فَ
ا  بَاتَ فَ  ، نِ الَ كُ أْ يَ ا  مَ نَّهُ أَ انِهِ  يَ رِ يُ الَ  عَ فَجَ  ، هُ تْ أَ طْفَ أَ فَ ا  هَ اجَ رَ سِ لِحُ  تُصْ ا  نَّهَ أَ كَ
ــكَ  ــحِ : «ضَ ــالَ ــقَ فَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص،  ـــولِ الــلَّ سُ ـــى رَ لَ إِ ا  ـــدَ ــبَــحَ غَ صْ ــا أَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــيْــنِ يَ ــاوِ طَ

 É  ﴿: ــهُ الــلَّ لَ  ـــزَ نْ ـــأَ فَ ــا»،  ــمَ ــكُ ــالِ ــعَ فَ ـــنْ  مِ  ، ــبَ ــجِ عَ وْ  أَ  ، ــةَ ــلَ ــيْ الــلَّ ــهُ  الــلَّ
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

.(٢ ).[٩ ﴾ [ســورة الــحــشــر، آيــة رقــم:   Ø  ×
وكان النبيملسو هيلع هللا ىلص أعظم الناس مروءة، رو البخاري في صحيحه 
 ، ةٍ وجَ نْسُ مَ ةٍ  دَ بِــبُــرْ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ تِ  ــاءَ جَ ةً  أَ ــرَ امْ نَّ  أَ گ:  سهل  حديث  من 
 (١٦٨  /٤) الصحيحة  فــي  األلــبــانــي۴   وصححه   ،(٢٨٩٤) بــرقــم   (١٣١  /٣)   (١)

برقم (١٦٢٧).
مختلف. بلفظ  برقم (٢٠٥٤)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٧٩٨)،  البخاري  صحيح   (٢)
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٤٥١
 : الَتْ قَ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ  ، لَةُ مْ الشَّ وا:  الُ قَ ؟  ةُ دَ البُرْ ا  مَ ونَ  رُ تَدْ أَ ا،  يَتُهَ اشِ حَ ا  فِيهَ
ا،  يْهَ إِلَ ا  تَاجً حْ مُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ا  هَ ذَ أَخَ فَ ا،  هَ كَ وَ سُ َكْ ألِ ئْتُ  فَجِ ي  بِيَدِ ا  تُهَ جْ نَسَ
ا،  نَهَ سَ أَحْ ا  مَ ا،  نِيهَ سُ اكْ  : الَ قَ فَ  ، فُالَنٌ ا  نَهَ سَّ فَحَ  ، هُ ارُ إِزَ ا  إِنَّهَ وَ يْنَا  إِلَ جَ  رَ فَخَ
 ، ــتَــهُ لْ ــأَ سَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــيْــهَ لَ إِ ا  تَاجً حْ مُ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيُّ ا  هَ بِسَ لَ  ، ــنْــتَ ــسَ حْ أَ ــا  مَ  : مُ ــوْ الــقَ ــالَ  قَ
ــهُ  ــتُ لْ ــأَ ــا سَ ــمَ نَّ ، إِ ــهُ ــسَ ــبَ َلْ ــهُ ألِ ــتُ لْ ــأَ ــا سَ ، مَ ــهِ الــلَّ ــي وَ : إِنِّ ــالَ ، قَ دُّ ـــرُ ــهُ الَ يَ نَّ ــتَ أَ ــلِــمْ عَ وَ

.(١) نَهُ فَ كَ انَتْ  فَكَ  : لٌ هْ سَ الَ  قَ نِي،  فَ كَ ونَ  لِتَكُ
گ:  الخطاب  بن  عمر  قال  المروءة،  في  السلف  أقوال  ومن 
 ، ةُ أَ ـــرْ ـــجُ لْ ا وَ  . ــهُ ــقُ ــلُ خُ ـــهُ  تُ وءَ ـــرُ مُ وَ  . ــهُ ــبُ ــسَ حَ يـــنُـــهُ  دِ وَ  . هُ ا ـــوَ ـــقْ ــنِ تَ مِ ــؤْ ــمُ لْ مُ ا ـــرَ «كَ
 ، ــيــهِ بِ ـــنْ أَ ــرُّ عَ ــفِ يَ ــانُ  ــبَ ــجَ ــالْ فَ  ، ــاءُ ــشَ يَ ــثُ  ــيْ حَ ــهُ  ــا الــلَّ ــهَ ــعُ ــضَ يَ ئِـــزُ  ا ـــرَ ــنُ غَ ــبْ ــجُ الْ وَ
ــلُ  ــتْ ــقَ لْ ا وَ  ، ــهِ ــلِ حْ رَ ــى  لَ إِ ــهِ  بِ  (٢ ) وبُ ـــؤُ يَ الَ  ــنْ  ــمَّ عَ ــاتِــلُ  ــقَ يُ يءُ  ــرِ ــجَ الْ وَ  . ـــهِ مِّ أُ وَ

.(٤ ــِه( ــلَــىالــلَّ ــهُ عَ ــسَ ــفْ ــبَ نَ ــتَــسَ احْ ــنِ  ــيــدُ مَ ــهِ الــشَّ وَ  ،(٣ ) ــتُــوفِ ــحُ ــنَ الْ ــتْــفٌ مِ حَ
اتِ  مَ رُ كْ مَ الْ نْ  عَ دَ  عَ قْ أَ رَ  أَ مْ  لَ نِّي  إِ فَ مْ  تَكُ مَّ هِ نَّ  رُ غُ تَصْ الَ  ا:  أيضً وقال 

.(٥ ــمِ ( ــمَ ــهِ ــرِ الْ ــغَ صِ ــنْ  مِ
نِ  إِ ـــــنَـــــيَّ  بُ ـــــا  يَ لـــــه:  وصـــيـــتـــه  فــــي  الـــحـــســـن  البــــنــــه  عــــلــــيگ  وقــــــال 
ــنْ  ــكُ تَ الَ  وَ  ، ــلْ ــعَ ــافْ فَ ــةٍ  ــمَ نِــعْ و  ذُ ــهِ  الــلَّ ــيْــنَ  بَ وَ ــنَــكَ  ــيْ بَ ــونَ  ــكُ يَ الَ  نْ  أَ ــتَ  ــعْ ــتَــطَ اسْ

برقم (١٢٧٧). البخاري  صحيح   (١)
ا رجع. ا ومآبً (٢) آب من يئوب أوبً

الموت. وهو  حتف  جمع  (٣)الحتوف: 
موقوف. لغيره  صحيح  محققه:  وقال  برقم (١٣٨٩)،  مالك (ص٢٩٢)  موطأ   (٤)

والدين (ص٥١٦). الدنيا  (٥)أدب 



٤٥٢
مُ  رَ كْ أَ الَى  عَ تَ هِ   اللَّ نَ  مِ يرَ  يَسِ الْ نَّ  إِ فََ را   حُ هُ  اللَّ لَكَ  عَ جَ دْ  قَ وَ كَ  يْرِ غَ بْدَ  عَ

.(١ ا( ــثــيِــرً ــنْــهُ كَ مِ ــلٌّ  ــانَ كُ نْ كَ إِ وَ  ، هِ ــيْــرِ ــنْ غَ ــثِــيــرِ مِ ــكَ ــنَ الْ ــمُ مَ ــظَ عْ أَ وَ
األسباب  تفقد  العاقل  على  «الواجب  البستي:  حاتم  أبو  وقال 
مــــروءتــــه،   (٢ يــــثــــلــــم( ال  حـــتـــى  نـــفـــســـه  مــــن  لـــــعـــــوام  ا عـــنـــد  الـــمـــســـتـــحـــقـــرة 
ضـــد الــــمــــروءات، تــــؤذي الــكــامــل فـــي الــحــال  فـــإن الــمــحــقــرات مـــن 
.(٤ ٣) الــنــاس»( وأوبــاش( بــالــرجــوع فــي الــقــهــقــر إلــى مــراتــب الــعــوام 

فــألن  الــنــوائــب  فــي  اإلســـعـــاف  ۴: «وأمـــا  الـــمـــاوردي  وقـــال 
لــــنــــوازل غـــائـــرة والــــحــــوادث عـــارضـــة، والـــنـــوائـــب  األيـــــام غـــــادرة وا
واجـــــب وتــــبــــرع، فـــأمـــا  واإلســــعــــاف فــــي الـــنـــوائـــب نــــوعــــان،  راكــــضــــة 
واإلخـــــوان،  الـــواجـــب فــيــمــا اخـــتـــص بـــثـــالثـــة أصـــنـــاف وهــــم األهــــل، 
والــجــيــران، فــيــجــب مــن حــقــوق الــمــروءة وشــروط الــكــرم فــي هــؤالء 
ففيمن  التبرع  وأما  نوائبهم،  في  وإسعافهم  أثقالهم  تحمل  الثالثة 

.(٥ عــدا هــؤالء الــثــالثــة مــن الــبــعــداء»(
قــال الــشــاعــر:

مٍ ـــــوْ قَ ــــالَ  ــــبَ حِ تُ  ـــــدْ ـــــقَ عَ ا  إِذَ ـــــتُ  ـــــنْ كُ ـــــــاءُ وَ فَ ـــــتِـــــي الـــــــوَ ـــــيـــــمَ شِ ـــــمُ وَ ـــــهُ ـــــتُ ـــــبْ ـــــحِ صَ
(١) أدب الدنيا والدين (ص٣٣٠).

الخلل. هو  الثلم:   (٢)
وسفلهم. أخالطهم  الناس:  أوباش   (٣)

ونزهة الفضالء (ص٢٣٤). روضة العقالء    (٤)
(٥) أدب الدنيا والدين (ص٥١٦).

٤٥٢HÒıÎä‡€aI



٤٥٣
مْ نُوهُ سِ حْ مُ نُ  سِ يُحْ ينَ  حِ نُ  سِ أُحْ وفَ ــــــــاءُ أَسَ إِنْ  ةَ  ـــــــــــــاءَ سَ اإلِ ِـــــبُ  ـــــن ـــــتَ أَجْ وَ
ـــــنٍ ـــــيْ ـــــعَ ـــــم بِ ـــــهُ ـــــيـــــبُ ـــــعِ ـــــــــا يَ ــــــــــــرُ مَ ــــــــــــصِ بْ أُ ــــــاءُوَ ــــــطَ ــــــمْ غِ ــــــوبِــــــهِ ــــــيُ ـــــــــنْ عُ ـــــا مِ ـــــهَ ـــــيْ ـــــلَ عَ
ـــــــــي آتـِ ا وَ ــــــــــــــــــدًَ بَ ــــــــــمْ أَ ــــــــــاهُ ضَ يــــــــــــــــدُ رِ ــــــــــاُءأُرِ ـــــــــاَ أَشَ كُ مَ ـــــــــــــــــــرُ تْ أَ ــــمْ وَ ــــهِ ــــتِ ــــيــــئَ ــــشِ مَ

UÎÔÂÖ⁄’\;Å\Ê…;flŸ

والــصــدق والــصــبــر. ١- تــعــلــم اإلنــصــاف 
اهللا والــمــســلــمــون. ٢- تــبــعــد الــمــســلــم عــمــا يــكــره 

٣- رفــع الــهــمــم لــلــمــلــمــات وصــعــاب األمــور.
واإلخــوان والــجــيــران. ٤- مــســاعــدة األهــل 

٥- تــدعــو اإلنــســان إلــى األنــفــة مــن الــخــمــول والــكــســل.
وسفاسفها. األمور  رذائل  عن  ا  وترفعً عزة  المؤمن  تُعطي   -٦

األخــالق. ٧- تــكــســب الــمــؤمــن مــكــارم 
.(١ ٨- تــحــث الــمــؤمــن عــلــى الــعــمــل والــبــعــد عــن األمــانــي(

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

المشايخ  من  لمجموعة  الكريم،  الــرســول  أخــالق  مكارم  في  النعيم  نضرة  موسوعة   (١)
.( ٨/ ٣٣٧٣ – ٣٣٨٦)



٤٥٤٤٥٤Ü‡z€a@›ˆböœ@Âfl



٤٥٥





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والــصــالة  هللا،  الــحــمــد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
  .   - ,   +    * )   (   '   &   ﴿ تعالى:  قال 
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اهللا  عــلــى  الــثــنــاء  وهـــو   ،﴾  * )   (   '   & قـــولـــه:﴿ 
ئــــرة بـــيـــن الـــفـــضـــل والــــعــــدل، فــلــه  الــــدا بـــصـــفـــات الـــكـــمـــال، وبـــأفـــعـــالـــه 

.(١ الــحــمــد الــكــامــل بــجــمــيــع الــوجــوه(
قــــال الـــجـــرجـــانـــي۴: الـــحـــمـــد هـــو الـــثـــنـــاء عـــلـــى الــجــمــيــل مــن 
إخبار  الحمد  القيم:  ابن  وقال   ،(٢ وغيرها( نعمة  من  التعظيم  جهة 

.(٣ عــن مــحــاســن الــمــحــمــود مــع حــبــه وإجــاللــه وتــعــظــيــمــه(
المنان (ص٢٣٠٠).  كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   (١)

التعريفات (٩٣).  (٢)
.(٥٣٦ (٣) بدائع الفوائد (٢/ 





٤٥٦
حــمــدة  حــمــدت الــرجــل أحــمــده  والــحــمــد نــقــيــض الـــذم، يــقــول: 

ومــحــمــدة فــهــو حــمــيــد ومــحــمــود.
والــتــحــمــيــد أبــلــغ مــن الــحــمــد، والــحــمــد أعــم مــن الــشــكــر.

والــمــحــمــد الــذي كــثــرت خــصــالــه الــمــحــمــودة، والــحــمــد والــشــكــر 
مـــتـــقـــاربـــان والـــحـــمـــد أعـــمـــهـــمـــا، ألنــــك تــحــمــد اإلنــــســــان عـــلـــى صــفــاتــه 
حمدك اهللا  والتحميد  صفاته.  على  تشكره  وال  عطائه  وعلى  الذاتية 

مرة(١). بعد  مرة 
حــمــده  عــبــد الــرحــٰمــن بــن ســعــدي: «وإن ســألــت عــن  الــشــيــخ  قــال 
األسماء  من  فله  وأفعاله،  وصفاته  وأسمائه  ذاته  في  الحميد  فهو 
حمد  لكل  والمستحق  وأحسنها.  أكملها  الصفات  ومن  أحسنها، 
ولما  وعدله،  وهباته  معروفه  وجميل  أوصافه  لكمال  وثناء  ومحبة 
اتــصــف بــه مــن صــفــات الــحــمــد الــتــي هــي صــفــة الــجــمــال والــجــالل، 
لــلــعــبــاد  يــمــكــن  ال  الــتــي  الــجــزال  الــنــعــم  مــن  خــلــقــه  عــلــى  بــه  أنــعــم  لــمــا 

.(٢ ويــتــعــذر عــلــيــهــم اســتــقــصــاؤهــا»( إحــصــاؤهــا، 
«ولـــهـــذا حـــمـــد نــفــســه عـــلـــى ربـــوبـــيـــتـــه الـــشـــامـــلـــة لـــذلـــك كـــلـــه فــقــال 
آيــة  الــفــاتــحــة،  [ســـورة   ﴾  *   )   (   '   &  ﴿ ســبــحــانــه: 

 ¯ ® ¬ «  ﴿ فقال:  كتابه  إنزال  على  نفسه  وحمد   ،[٢ رقم: 
 .(٥٥ للنجدي (٢/  الحسنى  اللَّه  أسماء  شرح  في  األسمى  النهج   (١)

بتصرف. العالم (ص٣٠)  الملك  الرحيم  فتح   (٢)

٤٥٦Ü‡z€a@›ˆböœ@Âfl



٤٥٧
على  نفسه  وحمد   ،[١ رقم:  آية  الكهف،  [سورة   ﴾ ² ± °

 %  $  #  "  !﴿ فـــقـــال:  واألرض  الـــســـمـــوات  خـــلـــق 
وحــمــد   ،[١ رقــم:  آيــة  األنــعــام،  & ' ) (﴾ [ســورة 

 ( ' & % $ # " !  ﴿ فـــقـــال:  مــلــكــه  كــمــال  عــلــى  نــفــســه 
آيــة  ســبــأ،  [ســــورة   ﴾  3 2 1 0 /. - , + * )

.[١ رقــم: 
 5  4  3  2  1  0  /  . وقال:﴿- 
آيــتــان  الــروم،  6 7 8 9 : ; > ﴾ [ســورة 

.[١٨  -١٧ رقــم: 
 w v u t﴿ وهــــو:  كــلــه  خــلــقــه  عــلــى  يــحــمــد  ال  وكـــيـــف 
رقــــم:  آيـــــة  الــــســــجــــدة،  [ســــــورة   ﴾ ے   ~  }  |  {  z  yx
[ســـورة   ﴾à ß Þ Ý Ü Û ﴿:أتــقــنــه وقـــد  صــنــعــه  وعــلــى   ،[٧

.[٨٨ الــنــمــل، آيــة رقــم: 
نهيه  وعلى  ومصلحة،  وعدل  ورحمة  حكمة  وكله  أمره  وعلى 
وإحــســان،  وفــســاد، وعــلــى ثــوابــه وكــلــه رحــمــة  وكــل مــا نــهــى عــنــه شــر 

.(١ وحــق»( عــدل  وعــلــى عــقــابــه وكــلــه 
الــعــالــم  هـــذا  أمـــر  وخـــتـــم  بــالــحــمــد،  الــخــلــق  افــتــتــح  ڽ  واهللا 
[ســـورة   ﴾  & % $ # " !  ﴿ فـــقـــال:  بــالــحــمــد، 

.(٢٢١/١) ۴ القيم  البن  العليل  شفاء   (١)



٤٥٨
 1 0 / . - , + وقــــال:﴿   ،[١ رقـــم:  آيـــة  األنـــعـــام، 

.[٧٥ 2 3 ﴾ [ســورة الــزمــر، آيــة رقــم: 
األحــوال كــلــهــا،  فــحــمــده مــأل الــزمــان والــمــكــان واألعــيــان، وعــم 
وبــيــده الــخــيــر كــلــه، وإلــيــه يــرجــع  فــلــه الــحــمــد كــلــه، ولــه الــمــلــك كــلــه، 
مــن  يــظــهــر  اآلخـــــرة  فـــي  ألن  اآلخـــــرة؛  فـــي  الـــحـــمـــد  ولــــه  كـــلـــه.  األمــــر 
يــرون  فــأهــل الــجــنــة،  الــدنــيــا،  فــي  ال يــكــون  مــا  والــثــنــاء عــلــيــه،  حــمــده، 
وســعــة عــطــايــاه،  وكــثــرة بــركــاتــه،  خــيــره،  وإدرار  اهللا،  مــن تــوالــي نــعــم 
وقــد  إال  إرادة،  وال   ، أمـــنـــيـــةٌ الــجــنــة  أهـــل  قـــلـــوب  فـــي  يــبــقــى  ال  الـــتـــي 
مــن  ــعــطــون  يُ بــل  وأراد،  تــمــنــى  مــا  فــوق  مــنــهــم  واحــدٍ  ــل  كُ مــنــهــا  أعــطــى 

وال يــخــطــر بــقــلــوبــهــم. الــخــيــر مــا لــم تــتــعــلــق بــه أمــانــيــهــم، 
الــجــنــة  فــي  أن  مــع  الــحــال،  هــذه  فــي  لــربــهــم  بــحــمــدهــم  ظــنــك  فــمــا 
اهللا،  مـــعـــرفـــة  عــــن  تـــقـــطـــع  لــــتــــي  ا لــــقــــواطــــع،  وا لـــــعـــــوارض  ا تـــضـــمـــحـــل 
ومـــحـــبـــتـــه، والـــثـــنـــاء عـــلـــيـــه، ويـــكـــون ذلــــك أحــــب إلــــى أهـــلـــهـــا مـــن كــل 

. ، وألــذ عــلــيــهــم مــن كــل لــذةٍ نــعــيــمٍ
الــجــنــة،  فــي  الــجــنــة،  ألهــل  يــظــهــر  أنــه  ذلــك  إلــى  أضــفــت  إذا  هــذا 
، مــن عــظــمــة ربــهــم، وجــاللــه، وجــمــالــه، وســعــة كــمــالــه، مــا  كــل وقــتٍ

.(١ يــوجــب لــهــم كــمــال الــحــمــد والــثــنــاء عــلــيــه(
األفــــكــــار،  بـــهـــا  تـــحـــيـــط  ال  عـــلـــيـــه  ـــحـــمـــد  يُ ومـــــا  حـــمـــده  وتـــفـــاصـــيـــل 

الرحمن (ص٩٤٢). الكريم  تيسير   (١)

٤٥٨Ü‡z€a@›ˆböœ@Âfl



٤٥٩
وتــقــصــر  الــعــبــاد،   قـــو وال  الــدنــيــا «وأوراقـــهـــا،  أقـــالم  ــصــيــهــا  تــحُ وال 
اإلحاطة  عن  األوهام  وتعجز  نهها،  كُ بلوغ  عن  الواصفين  بالغات 

.(١ واإلشــارة»( بــالــواحــد مــنــهــا، وإنــمــا هــو الــتــنــبــيــه 

U]‚fiŸ;] ⁄ï¬d;Ö—Ç^;Ïfiâ’\;È…;ÎÖËm—;Å⁄u’\;◊]ï…Â

١ - رو البخاري في األدب المفرد من حديث األسود بن سريعگ 
ا فـــأتـــيـــت الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فـــقـــلـــت: يــــا رســـــول  اهللا!  قـــــال: كـــنـــت شــــاعــــرً
ــبُّ  ــحِ ـــلَّ يُ جَ ـــزَّ وَ ـــكَ عَ بَّ ـــا إِنَّ رَ مَ إنــي مــدحــت ربــي بــمــحــامــد، قــال: «أَ
ويحب  الــحــمــد،  يــحــب  حميد  وتــعــالــى  سبحانه  فــهــو   .(٢)« ــدَ ــمْ الْــحَ
من  ويحب  له،  العباد  حمد  من  أعظم  لنفسه  وحمده  يحمده،  من 

عليه. العباد  ثناء  من  أعظم  نفسه  على  وثناؤه  عليه  يثني 
٢ – رو أبــو يــعــلــى فــي مــســنــده مــن حــديــث أنـــسگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
»(٣)، وحــمــده  ـــدِ ـــمْ ـــنَ الْـــحَ ـــهِ مِ ــــى الـــلَّ ــــبُّ إِلَ حَ ءٍ أَ ــــيْ ـــنْ شَ ــــا مِ مَ قـــال: «وَ
له  والمحبة  كماله  وصفات  بمحامده  اإلخــبــار  أصلين:  يتضمن 

 . عليها
ــثــنــى عــلــيــه  وهــــوڽ كــمــا يــجــب أن يــعــبــد، يــحــب أن يــحــمــد ويُ  

بتصرف. الهجرتين (ص٢٥٠)  طريق   (١)
(٢) برقم (٨٥٩) وحسنه الشيخ األلباني۴ في صحيح األدب المفرد برقم (٦٦٠).
بــرقــم   (٤٠٤/٤) الــصــحــيــحــة  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  الــشــيــخ  وحــســنــه   ،(٤٢٥٦) بـــرقـــم   (٣)

.(١٧٩٥)



٤٦٠
.(١ ــذكــر بــأوصــافــه الــعــلــى وأســمــائــه الــحــســنــى( ويُ

أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  گ  جــابــر  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   رو  -٣
ــدُ  ــمْ : الْــحَ ــاءِ عَ الــدُّ ــلُ  ــضَ فْ أَ ، وَ ــهُ الــلَّ إِالَّ  لَــهَ  إِ الَ   : ــرِ كْ الــذِّ ــلُ  ــضَ فْ قــال: «أَ

.(٢ )« ــهِ لِــلَّ
دعاء  للَّه  الحمد  «فسمى  تيمية۴:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال   
والحب  والثناء،  الحب  متضمن  الحمد  ألن  محض  ثناء  وهو 
أعـــلـــى أنــــواع الــطــلــب، فــالــحــامــد طـــالـــب لــلــمــحــبــوب فــهــو أحــق 
والــثــنــاء  الــحــمــد  فــنــفــس  الــطــالــب،  الــســائــل  مــن  ــا  داعــيً يــســمــى  أن 
يسمى  أن  أحق  بل  حقيقة  دعاء  فهو  الطلب،  ألعظم  متضمن 

.(٣ الــذي هــو دونــه»( دعــاء مــن غــيــره مــن أنــواع الــطــلــب 
٤ – رو ابن ماجه في سننه من حديث أنس گ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ي  ــذِ ــانَ الَّ ، إِالَّ كَ ــهِ ــدُ لِــلَّ ــمْ : الْــحَ ــالَ ــقَ ــةً فَ ــمَ ــدٍ نِــعْ ــبْ ــى عَ ــلَ ــهُ عَ ــمَ الــلَّ ــعَ نْ ــا أَ «مَ
نفسه  والحمد  الحمد،  أعطى  فالعبد   .(٤)« ذَ خَ أَ ا  مَّ مِ لَ  فْضَ أَ طَاهُ  عْ أَ
نــعــمــة مــن اهللا عــلــيــه ولـــوال تــوفــيــق اهللا وأعــانــتــه لــمــا قـــام بــحــمــده، 
عليه  اهللا  نعمة  من  أفضل  للحمد  بتوفيقه  عبده  على  اهللا  فنعمة 

بتصرف. الفوائد (ص٣١)  فوائد   (١)
بــرقــم  الـــتـــرمـــذي  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  الــشــيــخ  وحــســنــه  بــرقــم (٣٣٨٣)،   (٢)

.(٢٦٩٤)
.(١٩  /١٥) الفتاو (٣) مجموع 

ماجه (٣٠٦٧). ابن  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وحسنه  برقم (٣٨٠٥)،   (٤)

٤٦٠Ü‡z€a@›ˆböœ@Âfl



٤٦١
اهللا. نعمة  والكل  ذلك،  ونحو  والمال  والعافية  بالصحة 

قـــال ابـــن الـــقـــيـــم۴: «فــنــعــمــة الــشــكــر أجـــل مـــن نــعــمــة الــمــال   
١)ونــحــوهــا». والــزوجــة( والــجــاه والــولــد 

– رو اإلمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث مــطــرف قـــال: «قــال   ٥
عـــــمـــــران بـــــن حــــصــــيــــنگ: إنـــــــي ألحـــــدثـــــك بــــالــــحــــديــــث الــــيــــوم 
لــيــنــفــعــك اهللا بــه بــعــد الــيــوم، اعــلــم أن خــيــر عــبــاد اهللا يــوم الــقــيــامــة 

الحمادون»(٢).
هللا  الحمد  يكثرون  الذين  أي  السندي۴: «الحمادون:  قال   
تعالى  عــنــه  الــرضــا  الــحــمــد  فــضــيــلــة  مــن  فــإن  حــال،  كــل  فــي  تــعــالــى 

حال»(٣). كل  في 
األشـــعـــري  مـــالـــك  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو –  ٦
هِ  لِلَّ دُ  مْ الْحَ وَ  ، انِ يمَ ِ اإلْ طْرُ  شَ ورُ  «الطُّهُ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ 
 - ُ ــألَ ــمْ تَ وْ  أَ نِ -  ــآلَ ــمْ تَ ــهِ  لِــلَّ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ وَ ــهِ  الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ سُ وَ  ، انَ ــيــزَ ــمِ لْ ا  ُ ــألَ ــمْ تَ
 ، انٌ هَ رْ بُ ةُ  قَ دَ الصَّ وَ  ، نُورٌ ةُ  الَ الصَّ وَ  ، ضِ َرْ األْ وَ اتِ  اوَ مَ السَّ يْنَ  بَ ا  مَ
و  دُ غْ يَ النَّاسِ  لُّ  كُ  ، يْكَ لَ عَ وْ  أَ لَكَ  ةٌ  جَّ حُ آنُ  رْ الْقُ وَ  ، يَاءٌ ضِ بْرُ  الصَّ وَ

.(٤ ــا»( ــهَ ــوبِــقُ وْ مُ ــا أَ ــهَ ــتِــقُ ــعْ ــمُ فَ ــهُ  ــسَ ــفْ نَ ــبَــائِــعٌ  فَ
الصابرين (ص١٦٩). عدة   (١)

(٢) (١٢٥/٣٣) برقم (١٩٨٩٥)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
.(١٢٧ المسند (٣٣/  حاشية   (٣)

(٤) برقم (٢٢٣).



٤٦٢
مسعودگ  بن  اهللا  عبد  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو  –  ٧
ـــا  يَ  : ــــالَ ــــقَ فَ ــــي،  بِ يَ  ـــــــرِ سَ أُ ـــةَ  ـــلَ ـــيْ لَ ــــيــــمَ  اهِ ــــرَ بْ إِ ـــيـــتُ  ـــقِ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص: «لَ أن 
ــةُ  ــبَ ــيِّ طَ ــنَّــةَ  لْــجَ ا نَّ  أَ ـــمْ  هُ ـــبِـــرْ خْ أَ وَ  ، مَ ـــالَ الـــسَّ ــنِّــي  مِ ـــكَ  ـــتَ مَّ أُ ئْ  ــــرِ قْ أَ ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ
ـــانَ  ـــبْـــحَ سُ ـــا  ـــهَ اسَ ـــرَ غِ نَّ  أَ وَ  ،(١ ) ـــانٌ ـــيـــعَ قِ ـــا  ـــهَ نَّ أَ وَ  ، ـــاءِ ـــمَ لْ ا ـــةُ  بَ ـــذْ عَ ـــةِ  بَ ـــرْ لـــتُّ ا

.(٢ )« ــبَــرُ كْ أَ ــهُ  الــلَّ وَ  ، ــهُ الــلَّ إِالَّ  لَــهَ  إِ الَ  وَ  ، هِ دُ لِلَّ مْ الْحَ وَ  ، ــهِ الــلَّ

اهللا  عــبــد  حــديــث  مـــن  والــلــيــلــة  الـــيـــوم  عــمــل  فـــي  الــنــســائــي   رو –  ٨
ــــنْ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَ رســــول  قـــال  قــــال:  الـــعـــاصک  بـــن  عـــمـــرو  ابـــن 
ـــبْـــلَ  قَ ـــسِ وَ ـــمْ الـــشَّ ــــوعِ  ــــلُ ـــبْـــلَ طُ ةٍ قَ ـــــرَّ ــــةَ مَ ــــائَ ) مِ ــــهِ لــــلَّ ا ــــانَ  ــــحَ ــــبْ : (سُ ـــــالَ قَ
 ( ــهِ ــدُ لِــلَّ ــمْ ــحَ : (الْ ــالَ ــنْ قَ مَ ، وَ ــةٍ نَ ــدَ بَ ــةِ  ــائَ ــنْ مِ ــلَ مِ ــضَ فْ ــانَ أَ كَ ــا،  وبِــهَ ــرُ غُ
ــنْ  ــلَ مِ ــضَ فْ ــانَ أَ كَ ــا،  وبِــهَ ــرُ ــلَ غُ ــبْ قَ ــسِ وَ ــمْ الــشَّ ــوعِ  ــلُ ــلَ طُ ــبْ ةٍ قَ ــرَّ ــةَ مَ ــائَ مِ
ةٍ  ـــرَّ ـــةِ مَ ـــائَ ) مِ ـــرُ ـــبَ كْ ـــهُ أَ لـــلَّ : (ا ــــالَ ــــنْ قَ مَ ــا، وَ ــيْــهَ ــلَ ــلُ عَ ــمَ ــحْ يُ سٍ  ــــرَ فَ ـــةِ  ـــائَ مِ
ــةَ  ــائَ ــقِ مِ ــتْ ــنْ عِ ــلَ مِ ــضَ فْ ـــانَ أَ كَ ــا  وبِــهَ ــرُ ــلَ غُ ــبْ قَ ــسِ وَ ــمْ الــشَّ ــوعِ  ــلُ ــلَ طُ ــبْ قَ
ـــهُ  لَ  ، ــــهُ لَ يـــكَ  ـــرِ شَ الَ  هُ  ـــــدَ حْ وَ  ، ـــهُ لـــلَّ ا إِالَّ  ــــهَ  لَ إِ : (الَ  ــــالَ قَ ــــنْ  مَ وَ  ، ــــةَ ــــبْ قَ رَ
ةٍ  ـــرَّ ـــةَ مَ ـــائَ ) مِ ـــرٌ يِ ـــدِ ءٍ قَ ــــيْ ـــلِّ شَ كُ ـــىَ  ـــلَ ــــوَ عَ هُ ، وَ ـــدُ ـــمْ الـــحَ ــــهُ  لَ ، وَ ـــكُ ـــلْ الـــمُ
ــدٌ  حَ ــةِ أَ ــيَــامَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــئْ  ــجِ يَ ــمْ  ــا، لَ وبِــهَ ــرُ ــبْــلَ غُ قَ ــسِ وَ ــمْ الــشَّ ــوعِ  ــلُ ــبْــلَ طُ قَ

.(٣ )« ــيْــهِ ــلَ ادَ عَ وْ زَ لَــهُ أَ ــوْ ــالَ قَ ــنْ قَ إِالَّ مَ ــلِــهِ  ــمَ ــنْ عَ ــلَ مِ ــضَ فْ ــلٍ أَ ــمَ بِــعَ
المستوية. المطمئنة  السهلة  األرض  القيعان:   (١)

۴ في السلسلة الصحيحة برقم (١٠٥). (٢) برقم (٣٤٦٢)، وحسنه الشيخ األلباني 
في  السعد  عبداللَّه  الشيخ  وحسنه   ،(٣٤٧١) برقم  الترمذي  وخرجه   ،(٨٢١) برقم   (٣)

والليلة (ص٥٠). اليوم  في  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  المأثورة  واألذكار  الدعوات  كتابه 
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٤٦٣
يــدل عــلــى فــضــل الــحــمــد وأنــه مــن تــمــام نــعــيــم أهــل الــجــنــة  ومــمــا   

 =  <  ;  :  9 تعالى:﴿8  اهللا  قول 
 I H G F E D C B A @? >
 U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J

X W V ﴾ [سورة يونس، آيتان رقم: ٩- ١٠].

سمعت  قــال:  جــابــرگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو  
 ، بُونَ رَ ويَشْ ا،  فِيهَ لُونَ  كُ أْ يَ نَّةِ  الجَ لَ  هْ أَ «إِنَّ  يقول:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
 ،« ــطُــونَ ــتَــخِ ــمْ يَ والَ   ، ـــونَ طُ ـــوَّ ـــغَ ـــتَ يَ الَ  وَ  ، ـــونَ ـــولُ ـــبُ يَ الَ  وَ  ، ـــونَ ـــلُ ـــتـــفُ يَ الَ  وَ
 ، كِ سْ المِ حِ  شْ رَ كَ حٌ  شْ رَ وَ  ، اءٌ شَ «جُ  : الَ قَ ؟  امِ الطَّعَ الُ  بَ ا  فَمَ وا:  الُ قَ

 .(١)« سَ النَّفَ ونَ  مُ لْهَ تُ ا  مَ كَ  ، يدَ مِ الْتَّحْ وَ  ، بِيحَ التَّسْ ونَ  مُ لْهَ يُ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١) برقم (٢٨٣٥).
انظر: األسماء الحسنى والصفات العلى ألخينا الشيخ عبدالهادي وهبي (ص٨٧ –   

٩٥)، فقد أجاد وأفاد.
 ،(٢١٨ – (ص٢١٥  الـــبـــدر  عــــبــــدالــــرزاق  لــلــشــيــخ  واألذكـــــــار  األدعــــيــــة  فـــقـــه  وانــــظــــر:   
المختصين  مــن  لمجموعة  الــكــريــمملسو هيلع هللا ىلص  الــرســول  أخــالق  مــكــارم  فــي  الــنــعــيــم  ونــضــرة 

.(١٧٥٣/٥ – ١٧٨١)
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٤٦٥





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
اســـتـــكـــمـــاالً لـــلـــحـــديـــث عـــن الـــحـــمـــد؛ فــــإن الـــحـــمـــد مـــطـــلـــوب مــن 
الـــمـــســـلـــم فــــي كــــل وقـــــت وحــــيــــن، فــــإنــــه فــــي كــــل لـــحـــظـــة يـــتـــقـــلـــب فــي 
ــتــأكــد  ويُ ـــشـــرع  يُ مـــواضـــع  هــنــاك  ولــكــن  والــبــاطــنــة،  الــظــاهــرة  اهللا  نعم 

فــيــهــا الــحــمــد ومــنــهــا:
يــنــبــغــي  الــتــي  الــنــعــم  أكــبــر  مــن  وهــي  الــديــن،  لــهــذا  الــهــدايــة  نــعــمــة   -١

 K﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ا،  ــــــدً وأب ــــا  ئــــمً دا يــســتــشــعــرهــا  أن  لـــلـــمـــؤمـــن 
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L
أهــل  عــن  تــعــالــى  وقـــال   ،[٣ رقـــم:  آيــة  الــمــائــدة،  U﴾ [ســـورة 

 À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´﴿ الــجــنــة: 
Ì﴾ [سورة   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

.[٤٣ األعــراف، آيــة رقــم: 
الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو  





٤٦٦
قــــال: خــــرج مـــعـــاويـــةگ عــلــى حــلــقــة فـــي الــمــســجــد فـــقـــال: مــا 
ــمْ  ــكُ ــسَ ــلَ جْ ــهِ مــا أَ : آلــلَّ ، قـــالَ ــهَ ــرُ الــلَّ كُ ــذْ ــنَــا نَ ــسْ ــلَ ؟ قــالــوا: جَ ــمْ ــكُ ــسَ ــلَ جْ أَ
ـــي  إنِّ مــــا  أَ  : قـــــالَ  ، اكَ ذَ إالَّ  ـــا  ـــنَ ـــسَ ـــلَ جْ أَ مـــا  ــــهِ  الــــلَّ وَ قـــالـــوا:  ؟  اكَ ذَ إالَّ 
ـــن  ـــتـــي مِ لَ ـــزِ ـــنْ ـــــــدٌ بـــمَ حَ مـــــا كـــــانَ أَ ، وَ ــــمْ ــــكُ ــــةً لَ ــــمَ ــــهْ ـــمْ تُ ـــكُ ـــلِـــفْ ـــتَـــحْ سْ ـــــمْ أَ لَ
جَ  رَ سولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص خَ نِّي، وإنَّ رَ يثًا مِ دِ لَّ عنْه حَ قَ سولِ  اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص أَ رَ
نَا  لَسْ جَ قالوا:  ؟»  مْ كُ لَسَ جْ أَ «ما   : فَقالَ  ، ابِهِ حَ أَصْ ن  مِ ةٍ  قَ لْ حَ علَى 
ــنَــا،  ــيْ ــلَ ـــنَّ بــه عَ مَ ، وَ مِ ـــالَ سْ ــا لِـــإلِ انَ ــدَ ــى مــا هَ هُ عــلَ ــدُ ــمَ ــحْ نَ ــهَ وَ ــرُ الــلَّ كُ ــذْ نَ
إالَّ  نَا  لَسَ جْ أَ ما  هِ  اللَّ وَ قالوا:  ؟»  اكَ ذَ إالَّ  مْ  كُ لَسَ جْ أَ ما  هِ  «آللَّ  : قالَ
ــانِــي  تَ ــهُ أَ ــنَّ ــكِ لَ ، وَ ــمْ ــكُ ــةً لَ ــمَ ــهْ ــمْ تُ ــكُ ــلِــفْ ــحْ ــتَ سْ ــمْ أَ ــي لَ مــا إنِّ : «أَ ، قــالَ اكَ ذَ

.(١)« ةَ ئِكَ الَ المَ مُ  بكُ ي  بَاهِ يُ ک  هَ  اللَّ أنَّ  نِي  بَرَ فأخْ يلُ  بْرِ جِ

بــذكــر  اهللا  يــحــمــدون  جــلــســوا  الــقــيــم۴: «فـــهـــؤالء  ابـــن  قـــال   
ــــثــــنــــون عـــلـــيـــه بـــــذلـــــك، ويــــــذكــــــرون حـــســـن  ويُ وآالئــــــــه  أوصـــــافـــــه 
ومــنَّ  لــه  هــداهــم  إذ  الــعــظــيــم  بــالــفــضــل  هللا  ويــعــتــرفــون  اإلســـالم، 

.(٢ عــلــيــهــم بــه»(

اهللا  دين  مـــن  نــصــيــب  لـــه  حــصــل  رجــــب۴: «فــمــن  ابـــن  قـــال   
اهللا،  وقــد عــظــمــت عــلــيــه نــعــمــة  فــقــد حــصــل لــه الــفــضــل الــعــظــيــم، 
فــمــا أحـــوجـــه إلـــى الــقــيــام بــشــكــر هـــذه الــنــعــمــة وســـؤالـــه دوامــهــا 

(١) برقم (٢٧٠١).
.(٢٩١  /١) ۴ (٢) مفتاح دار السعادة البن القيم 
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٤٦٧
والـــثـــبـــات عــلــيــهــا إلــــى الـــمـــمـــات والــــمــــوت عــلــيــهــا فـــبـــذلـــك تــتــم 

.(١ الــنــعــمــة»(
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو والـــشـــراب:  – الــطــعــام   ٢
قــــال:  مــــائــــدتــــه  رفـــــع  إذا  كـــــان  لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  أمـــــامـــــةگ  أبـــــي 
 ، عٍ دَّ ــوَ مُ الَ  وَ  ، ــيٍّ ــفِ ــكْ مَ ــيــرَ  غَ  ، فِــيــهِ ــا  كً ــارَ ــبَ مُ ــا  ــبً ــيِّ طَ ا  ــثِــيــرً كَ ــهِ  لِــلَّ ــدُ  ــمْ «الــحَ

.(٢ ــنَــا»( بَّ ــنْــهُ رَ ــنًــى عَ ــتَــغْ ــسْ الَ مُ وَ
عليك  أنعم  إذا  المخلوق  تيمية۴:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال   
بــد  ال  بــل  عــلــيــك،  تـــدوم  ال  ونــعــمــه  تــكــافــئــه،  أن  أمــكــنــك  بــنــعــمــة 
واهللا  عــنــه،  تــســتــغــنــي  أن  ويــمــكــنــك  عــنــك،  ويــقــطــعــهــا  تــودعــك  أن 
أدام  عــلــيــك  أنــعــم  وإذا  نــعــمــه،  عــلــى  تــكــافــئــه  أن  يــمــكــن  ال  ک 

.(٣ ــســتــغــنــى عــنــه طــرفــه عــيــن( يُ وال  نــعــمــه فــإنــه هــو أغــنــى وأقــنــى، 
ســعــيــد  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبــــو   رو – الـــلـــبـــاس:   ٣
ـــا  ثـــوبً اســـتـــجـــد  إذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  كــــان  قـــــال:  الــــخــــدريگ 
ـــكَ  لَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ يـــقـــول: «ا ثـــم  عـــمـــامـــة  أو  ــا  قــمــيــصً إمــــا  بـــاســـمـــه  ســـمـــاه 
 ، ــهُ ــنِــعَ لَ صُ ــا  ــرِ مَ ــيْ خَ هِ وَ ــرِ ــيْ ــنْ خَ ــكَ مِ لُ ــأَ سْ ، أَ ِــيــهِ ــن تَ ــوْ ــسَ كَ ــتَ  نْ ــدُ أَ ــمْ ــحَ الْ

.(٤ )« ــنِــعَ لَــهُ صُ ــا  ــرِّ مَ شَ هِ وَ ــرِّ شَ ــنْ  بِــكَ مِ ــوذُ  عُ أَ وَ
(١) لطائف المعارف البن رجب (ص١٦٩ – ١٧٠).

(٢) برقم (٥٤٥٨).
بتصرف.  ۴ القيم  البن  الحمد (ص١٨)  صيغ   (٣)

=(٤) برقم (٤٠٢٠)، وصححه األلباني ۴ في صحيح سنن أبي داود (٧٦٠/٢) برقم 



٤٦٨
مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو الــنــوم،  مــن  االســتــيــقــاظ  – عــنــد   ٤
قـــال:  اســتــيــقــظ  إذا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  كـــان  قـــال:  حــذيــفــةگ  حــديــث 

.(١ )« ــورُ الــنُّــشُ ــيْــهِ  لَ ــنَــا وإِ ــاتَ ــا أمَ ــدَ مَ ــعْ بَ ــا  ــيَــانَ حْ ي أَ ــهِ الَّــذِ ــدُ لِــلَّ ــمْ ـــــحَ لْ «ا

مــن  فــي ســنــنــه  ابــن مــاجــه   رو ومــا يــكــرهــه،  يــســره  مــا  رؤيــة  – عــنــد   ٥
مــا   رأ إذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  كـــان  قـــالـــت:  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث 
ا  ذَ إِ وَ  ،« اتُُ الِحَ الصَّ تِمُّ  تَ تِهِ  مَ بِنِعْ ي  الَّذِ هِ  لِلَّ دُ  مْ «الْحَ قال:  يحب 

.(٢ )« ــالٍ ــلِّ حَ كُ ــلَــى  ــهِ عَ ــدُ لِــلَّ ــمْ : «الْــحَ ــالَ هُ قَ ــرَ ــكْ يَ ــا  أَ مَ رَ

أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو الــمــبــتــلــى:  رؤيــة  – عــنــد   ٦
ـــى،  ـــلً ـــتَ ـــبْ مُ  َأ رَ ـــــنْ  «مَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـــول  قــــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ 
لَى  عَ نِي  لَ فَضَّ وَ  ، بِهِ كَ  تَالَ ابْ ا  مَّ مِ انِي  افَ عَ ي  الَّذِ هِ  لِلَّ دُ  مْ الْحَ  : الَ قَ فَ

.(٣ )« ءِ لْــبَــالَ لِــكَ ا ــنْ ذَ ــوفِــيَ مِ إِالَّ عُ  ، ــيــالً ــضِ ــفْ تَ ــقَ  ــلَ ــنْ خَ ــمَّ ــثِــيــرٍ مِ كَ

أنــس  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابن   رو الــعــطــاس:  – عــنــد   ٧
ــغَ  ــلَ ــبَ فَ  ، وحَ الــرَّ مَ  آدَ فِــي  ــهُ  لِــلَّ ا ــخَ  ــفَ نَ ــا  قــال: «لَــمَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ 
ــالَ  ــقَ فَ  ، ــيــنَ ــمِ ــالَ ــعَ لْ ا بِّ  رَ ــهِ  لِــلَّ ــدُ  ــمْ الْــحَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــطَــسَ عَ ــهُ  سَ أْ رَ وحُ  الــرُّ

.(٣٣٩٣)
(١) برقم (٦٣١٤).

برقم (٣٠٦٦). ماجه  ابن  سنن  صحيح  في   ۴ األلباني  وحسنه  برقم (٣٨٠٣)،   (٢)
 (١٥٣/٣ ) الترمذي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  وصححه   ،(٣٤٣٢ ) برقم   (٣)

.(٢٧٢٨ بــرقــم (
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٤٦٩
.(١ )« ــهُ الــلَّ ــكَ  ــمُ حَ ــرْ يَ ــالَــى:  ــعَ تَ كَ وَ رَ ــبَــاَ تَ لَــهُ 

والليلة  اليوم  عمل  في  النسائي   رو والمساء:  الصباح  عند   –  ٨
ا  ذَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِ رســـول  قـــال  قـــال:  هــريــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن 
ــدُ  ــهَ شْ أَ ا، وَ ــدً ــمْ ــيْــكَ حَ ــلَ ــنِــي عَ ثْ ــتُ أُ ــبَــحْ صْ : أَ ــلْ ــقُ ــيَ ــلْ فَ ــمْ  كُ ــدُ حَ ــحَ أَ ــبَ صْ أَ

.(٢ )« لِــكَ ــثْــلَ ذَ ــلْ مِ ــيَــقُ ــلْ فَ ــى  ــسَ مْ ا أَ إِذَ ــا، وَ ثً ــالَ ثَ  ، ــهُ الــلَّ إِالَّ  لَــهَ  إِ نْ الَ  أَ
بـــن  اهللا  عــــبــــد  حـــــديـــــث  مـــــن  األوســـــــــط  فـــــي  الــــطــــبــــرانــــي   ورو  
ــا  يَ ـــتَ  ـــحْ ـــبَ صْ ـــفَ أَ ـــيْ عـــمـــروک قـــال: قـــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص لـــرجـــل: «كَ
ــولُ  سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ، ــهِ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ ــيْــكَ  لَ إِ ــهَ  ــدُ الــلَّ ــمَ حْ : أَ ــالَ ؟»، قَ نُ ــالَ فُ

.(٣ )« ــنْــكَ تُ مِ دْ رَ ي أَ ا الَّــذِ ــذَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص «هَ
أن  عـــلـــى  يــــدل  مـــا  الـــخـــبـــر  هــــذا  عـــبـــدالـــبـــر۴: «فــــي  ابــــن  قــــال   
الــــســــنــــة الــــمــــعــــمــــول بــــهــــا فـــــي الــــمــــجــــاوبــــة لـــلـــســـائـــل عـــــن الــــحــــال 
يــنــفــك  ال  حـــالـــه  عـــن  الـــمـــســـؤول  فـــإن  عــلــيــه،  والـــثـــنـــاء  اهللا  حمد 
بالء،  وصرف  جسم،  صحة  من  وباطنة  ظاهرة  اهللا  نعمة   من 
يــمــنــحــه،  وخـــيـــر  يـــرزقـــه،  ورزق  غـــم،  وتـــفـــريـــج  كـــربـــة،  وكـــشـــف 
الـــظـــمـــآن  مــــــوارد  صـــحـــيـــح  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،(٦١٣٤) بـــرقـــم   (١)

.(١٧٤٦)
واألذكـــــار  الــــدعــــوات  كــتــابــه  فـــي  الــســعــد  ـــه  عـــبـــدالـــلَّ الــشــيــخ  وحــســنــه  (٢) بـــرقـــم (٥٧١)، 

.(٤٢ (ص٤١-  والليلة  اليوم  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  المأثورة 
بــرقــم  الــصــحــيــحــه  فـــي  بـــشـــواهـــده  األلـــبـــانـــي۴   الــشــيــخ  وحــســنــه  بـــرقـــم (٤٣٧٧)،   (٣)

.(٢٩٥٢)



٤٧٠
فــلــه  ربــــه،  فــلــيــحــمــد  ذلـــك  عـــن  ســئــل  فــــإذا  نــســيــه.  أو  ذلـــك  ذكـــر 
.(١ المتعال»( الكبير  هو  إال  إله  ال  حال،  كل  على  كله  الحمد 

فضالة  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو الدعاء:  – قبل   ٩
في  يدعو  رجالً  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  سمع  قال:  أنه  عبيدگ  ابن 
فقال  النبيملسو هيلع هللا ىلص  على  يصل  ولم  ک،  اهللا  يذكر  ولم  الصالة 
ا   ولغيره: «إِذَ له  فقال  دعاه  ثم  ا»،  ذَ هَ لَ  جِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «عَ رسول  
ــلِّ  ــيُــصَ ــمَّ لْ ثُ  ، ــهِ ــيْ ــلَ ــاءِ عَ ــنَ لــثَّ ا ــهِ وَ الــلَّ ــيــدِ  ــمِ بِــتَــحْ أْ  ــدَ ــبْ ــيَ ــلْ فَ  ، ــمْ كُ ــدُ حَ ــى أَ ــلَّ صَ

.(٢ )« ــاءَ شَ ــا  بِــمَ ــدُ  ــعْ بَ عُ  ــمَّ لْــيَــدْ ثُ ملسو هيلع هللا ىلص،  لــنَّــبِــيِّ ا ــلَــى  عَ
مـــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو لـــــركـــــوع:  ا مــــن  لــــرفــــع  ا ١٠– عـــنـــد 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  كان  قال:  الخدريگ  ســعــيــد  أبي  حديث 
ءَ  ــــلْ مِ ـــدُ  ـــمْ ـــحَ لْ ا ــــكَ  لَ ــــنَــــا  بَّ قــــال: «رَ لـــركـــوع  ا مـــن  رأســــه  رفـــع  إذا 
 ، ــدُ ــعْ بَ ءٍ  ــيْ شَ ــنْ  مِ ــتَ  ــئْ شِ ــا  مَ ءَ  ــلْ مِ وَ  ، ضِ َرْ األْ ءَ  ــلْ مِ وَ اتِ  ــوَ ــمَ لــسَّ ا
 ، ــدٌ ــبْ عَ ــكَ  لََ ــنَــا  ــلُّ وكُ  ، ــدُ ــبْ لــعَ ا ــالَ  قَ ــا  مَ أحــقُّ   ، ــدِ ــجْ لــمَ ا وَ ــاءِ  ــنَ لــثَّ ا ــلَ  هْ أَ
الَ  وَ  ، ـــتَ مـــنَـــعْ ـــا  لِـــمَ ـــطِـــيَ  ـــعْ مُ الَ  وَ  ، ـــتَ ـــيْ ـــطَ عْ أَ ـــا  لِـــمَ نِـــعَ  ـــا مَ الَ  ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا

.(٣ )« ــدُّ لْــجَ ا ــنْــكَ  مِ ــدِّ  لْــجَ ا ا  ذَ ــعُ  ــنْــفَ يَ
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو اإلحــرام،  تــكــبــيــرة  ١١– بــعــد 

.(٤٦٩ (١) االستذكار (٨/ 
٣٦٣) برقم (٢٣٩٣٧)، وقال محققوه:  إسناده صحيح رجاله ثقات.  /(٢) (٣٩

(٣) برقم (٤٧٧).
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٤٧١
لــنــفــس  ا حــفــزه  وقــد  الــصــف  فــدخــل  جــاء  رجــالً  أن  أنــسگ 
 ، فِــيــهِ ا  كً بَارَ مُ ــيِّــبًــا  طَ ا  ــثِــيــرً كَ ا  دً مْ حَ هِ  لِلَّ ــدُ  ــمْ لــحَ ا  ، بَرُ كْ أَ هُ  للَّ ا فــقــال: 
ــمُ  ــلِّ ــكَ ــتَ ــمُ لْ ا ـــمُ  ـــكُ يُّ : «أَ ـــالَ قَ ــهُ  تَ ــالَ صَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــهِ لــلَّ ا ـــولُ  سُ رَ ــى  ــضَ قَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ
هُ  نَّ إِ فَ ا؟  بِهَ مُ  لِّ تَكَ لْمُ ا مُ  كُ يُّ «أَ  : الَ قَ فَ  ، مُ وْ قَ لْ ا مَّ  رَ أَ فَ ؟»  اتِ لِمَ بِالْكَ
ــسُ  لــنَّــفَ ا  (١ نِــي( ــزَ ــفَ حَ ــدْ  قَ وَ ــتُ  ــئْ جِ  : ـــلٌ جُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ــا»،  سً ــأْ بَ ــلْ  ــقُ يَ ــمْ  لَ
ـــا،  ـــهَ ونَ رُ ـــتَـــدِ ـــبْ يَ ــا  ــكً ــلَ مَ ـــرَ  ـــشَ عَ ـــنَـــيْ  ثْ ا ــــتُ  يْ أَ رَ ـــدْ  ـــقَ : «لَ ـــالَ ـــقَ فَ ــا،  ــتُــهَ ــلْ ــقُ فَ

.(٢ ــا»( ــهَ ــعُ فَ ــرْ يَ ــمْ  ــهُ يُّ أَ
علي  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو الدابة:  ركوب  – عند   ١٢
ا  لَمَّ فَ ا،  بَهَ كَ لِيَرْ ةٍ  ابَّ بِدَ تِيَ  أُ وَ لِياگ  عَ تُ  دْ هِ شَ قال:  ربيعة  ابن 
ــلَــى   عَ ــتَــوَ ــا اسْ ــمَّ ــلَ ، فَ ــهِ ــمِ الــلَّ : بِــسْ ــالَ ــابِ قَ كَ ــهُ فِــي الــرِّ ــلَ جْ ــعَ رِ ضَ وَ

   H   G    F    ﴿  : ـــــالَ قَ ــــمَّ  ثُ  ، ـــهِ لِـــلَّ ـــدُ  ـــمْ ـــحَ الْ  : ـــــالَ قَ ـــا  هَ ـــرِ ـــهْ ظَ
 ﴾  T  S  R  Q  P  O   N     M   L   K   J   I
هِ  دُ لِلَّ مْ الْحَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ،[١٣-١٤ رقم:  آيتان  الزخرف،  [سورة 
 : الَ قَ مَّ  ثُ  - اتٍ  رَّ مَ ثَ  ثَالَ  - بَرُ  كْ أَ هُ  اللَّ  : الَ قَ مَّ  ثُ  - اتٍ  رَّ مَ ثَ  ثَالَ  -
نُوبَ  الذُّ رُ  فِ غْ يَ الَ  هُ  نَّ إِ فَ لِي،  رْ  فِ اغْ فَ ي  سِ نَفْ تُ  ظَلَمْ إِنِّي  انَكَ  بْحَ سُ
ءٍ  يْ شَ يِّ  أَ نْ  مِ  ، نِينَ مِ ؤْ مُ الْ يرَ  مِ أَ ا  يَ  : يلَ قِ فَ  . كَ حِ ضَ مَّ  ثُ  . نْتَ أَ إِالَّ 
مَّ  ثُ  . لْتُ عَ فَ ا  مَ كَ لَ  فَعَ لَّىملسو هيلع هللا ىلص  صَ النَّبِيَّ  ــتُ  يْ أَ رَ  : ــالَ قَ ؟  تَ كْ حِ ضَ
؟  تَ كْ حِ ضَ ءٍ  ــيْ شَ يِّ  أَ نْ  مِ ملسو هيلع هللا ىلص،  ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  . كَ حِ ضَ

مجيئي. لسرعة  وجهدني  النفس  ضغطني  أي:   (١)
برقم (٦٠٠).  (٢)



٤٧٢
ــوبـِـي،  نُ ذُ لـِـي  ــرْ  ــفِ اغْ ـــالَ  قَ ا  إِذَ هِ  ـــدِ ـــبْ عَ ـــنْ  مِ ــبُ  ــجَ ــعْ يَ ـــكَ  بَّ رَ : «إِنَّ  ـــالَ قَ

.(١ ي»( يْرِ غَ نُوبَ  الذُّ رُ  فِ غْ يَ الَ  هُ  نَّ أَ مُ  لَ عْ يَ
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو المكتوبة:  الصالة  دبر   –  ١٣
فِـــي  ــــهَ  لــــلَّ ا ــــحَ  ــــبَّ سَ ـــــنْ  قـــــال: «مَ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ  هـــريـــرة  أبــــي 
 ، ثِـــيـــنَ ـــالَ ثَ ـــا وَ ثً ـــالَ ثَ ــهَ  لــلَّ ـــدَ ا ـــمِ حَ ، وَ ثِـــيـــنَ ـــالَ ثَ ـــا وَ ثً ـــالَ ثَ ةٍ  ـــالَ صَ ـــلِّ  كُ ـــرِ  بُ دُ
 : ــــالَ قَ ، وَ ـــونَ ـــعُ تِـــسْ ـــةٌ وَ ـــعَ تِـــسْ ـــلِـــكَ  ـــتْ فَ  ، ـــيـــنَ ثِ ـــالَ ثَ ـــا وَ ثً ـــالَ ثَ ـــهَ  لـــلَّ ا ـــرَ  ـــبَّ كَ وَ
ــكُ  ــلْ ــمُ لْ ا ــهُ  لَ  ، ــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ الَ  هُ  ــدَ حْ وَ ــهُ  الــلَّ إِالَّ  ــهَ  لَ إِ الَ   : ــةِ ــائَ ــمِ لْ ا ــامَ  ــمَ تَ
إِنْ  وَ ــاهُ  ــايَ ــطَ خَ تْ  ــرَ ــفِ غُ ؛  يــرٌ ــدِ قَ ءٍ  ــيْ شَ ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــوَ  هُ وَ ــدُ  ــمْ الْــحَ ــهُ  لَ وَ

.(٢ )« ــرِ لْــبَــحْ ــدِ ا بَ ــثْــلَ زَ ــتْ مِ ــانَ كَ
١٤ – عند فقد الولد: رو الترمذي في سننه من حديث أبي موسى 
ــالَ  قَ ــبْــدِ  الــعَ ــدُ  لَ وَ ــاتَ  مَ ا  قــال: «إِذَ النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  گ  األشــعــري 
 ، ــمْ ــعَ : نَ ــونَ ــولُ ــقُ ــيَ ي؟ فَ ــدِ ــبْ ــمْ ولَـــدَ عَ ــتُ ــبَــضْ : قَ ــتِــهِ ئِــكَ ــالَ ــالَــى لِــمَ ــعَ ــهُ تَ الــلَّ
ا  ــاذَ ــمَ : فَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــمْ ــعَ : نَ ــونَ ــولُ ــقُ ــيَ هِ؟ فَ ادِ ـــؤَ ةَ فُ ــرَ ــمَ ــتُــم ثَ ــبَــضْ : قَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ
نُوا  ابْ  : هُ اللَّ يَقُولُ  فَ  ، ــعَ جَ ــتَــرْ اسْ وَ كَ  ــدَ ــمِ حَ  : ولُونَ يَقُ فَ ي؟  ــبْــدِ عَ ــالَ  قَ

.(٤ )(٣ )« دِ مْ الْحَ يْتَ  بَ وهُ  مُّ سَ وَ نَّةِ  الْجَ فِي  يْتًا  بَ ي  بْدِ لِعَ
داود (٢/  أبــي  ســنــن  صحيح  فــي   ۴ األلــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (٢٦٠٢)،   (١)

صحيح. حسن  الترمذي:  وقال   ،(١٢٣
(٢) برقم (٥٩٧).

(٣) بــرقــم (١٠٢١)، وحــســنــه الــشــيــخ األلــبــانــي۴ كــمــا فــي الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة بــرقــم 
.(١٤٠٨)

=(٤) انــظــر: كــتــاب أخــيــنــا الــشــيــخ عــبــدالــهــادي وهــبــي األســـمـــاء الــحــســنــى والــصــفــات الــعــلــى 
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٤٧٣
وكــذلــك  نـــكـــاح،  أو  جــمــعــة،  خــطــبــة  لـــخـــطـــب:  ا بـــتـــداء  ا – عــنــد   ١٥
ذلــــك.  ونـــحـــو  لـــمـــصـــنـــفـــة  ا لـــكـــتـــب  ا بــــتــــداء  ا وفــــي  لــــــدروس،  ا
بــــن  اهللا  عـــــبـــــد  حــــــديــــــث  مـــــــن  ســـــنـــــنـــــه  فـــــــي  ئـــــي  لـــــنـــــســـــا ا  رو
لــحــاجــة:  ا خــطــبــة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  عــلــمــنــا  قــال:  مــســعــودگ 
مـــنْ  ــــهِ  لــــلَّ بِــــا ـــــوذُ  ـــــعُ نَ وَ  ، هُ ــــرُ ــــفِ ــــغْ ــــتَ ــــسْ نَ وَ ـــهُ  ـــيـــنُ ـــعِ ـــتَ ـــسْ نَ  ، هِ لِلَّ دَ  مْ لحَ «ا
ــلَّ  ــضِ مُ ــالَ  فَ ــهُ  لــلَّ ا هِ  ــدِ ــهْ يَ ــنْ  مَ لِــنَــا،  ــا ــمَ عْ أَ ــئَــاتِ  ــيِّ سَ وَ ــنَــا  ــسِ ــفُ نْ أَ ورِ  رُ شُ

.(١ ) « ــهُ لَ يَ  دِ ــا هَ ــالَ  فَ ــلِــلْ  ــضْ يُ ــنْ  مَ وَ  ، ــهُ لَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(ص٨٧ – ١١٥).
لــلــشــيــخ  الـــحـــاجـــة  خــطــبــة  عـــن  والـــكـــالم  الـــحـــديـــث  تــخــريــج  وانـــظـــر  (١) بـــرقـــم (١٤٠٤)، 

األلباني۴.

=
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٤٧٥





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
أن  هــــــريــــــرةگ  أبــــــي  حـــــديـــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
 ، ا  ـــدً احِ وَ إِالَّ  ــةً  ــائَ مِ  ، ــا  ــمً اسْ ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ــهِ  ــلَّ لِ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ ــنْ أَ مَ
والــســنــة  الـــكـــتـــاب  فـــي  وردت  الـــتـــي  الــحــســنــى  اهللا  أســـمـــاء  ومــــن 

 Ï Î Í ÌË Ê É  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــعــظــيــم،  اهللا  اســـم 
 § ¦  ﴿ وقــال تــعــالــى:   ،[٢٥٥ رقــم:  آيــة  الــبــقــرة،  Ð ﴾ [ســورة 

.[٩٦ ¨ © ª ﴾ [ســورة الــواقــعــة، آيــة رقــم: 

خلقه  يعظمه  «الذي  معناه:   ،﴾  Ï ﴿ جرير۴:  ابن  قال 
.(٢ ويــهــابــونــه ويــتــقــونــه»(

عظمته،  في  كمل  قد  الذي  العظيم  فهو  عظمته  عن  سألت  وإن 
برقم (٢٦٧٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٣٦)،  البخاري  صحيح   (١)

١٤٩٣ – ١٤٩٤)، بتصرف واختصار. (٢) جامع البيان (٢/ 





٤٧٦
يثني  أن  مخلوق  يقدر  فال  التعظيم  يوجب  ومعنى  وصف  كل  وله 
عــلــى  أثــنــى  كــمــا  هــو  بــل  عــلــيــه  ثــنــاء  ــحــصــي  يُ وال  لــه  يــنــبــغــي  كــمــا  عــلــيــه 
١). «ونــســبــة مــا يــعــلــم الــعــبــاد مــن  ــثــنــي عــلــيــه عــبــاده( يُ نــفــســه، وفــوق مــا 

.(٢ ذلــك إلــى مــا ال يــعــلــمــونــه كــنــقــرة عــصــفــور فــي بــحــر»(
قــال ابــن الــقــيــم۴:

ـــــ بُ التَّ نَى يُوجِ عْ لِّ مَ ظِيُم بِكُ وَ العَ هُ ـــــانِوَ ـــــسَ ــــــنْ إِنْ ـــيـــهِ مِ ـــصِ ـــحْ ـــظِـــيـــمَ الَ يُ ــــــــعْ
عــظــيــم  ئـــه،  أســـمـــا فـــي  عـــظـــيـــم  تـــــه،  ذا فـــي  عـــظـــيـــم  نـــه  ســـبـــحـــا وهــــو 
مــن  ســنــنــه  فـــي  داود  بـــو  وأ صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو تــه،  صــفــا فـــي 
 : لَّ جَ وَ زَّ  عَ ــهُ  لــلَّ ا الَ  «قَ قال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  هــريــرةگ  أبي  حــديــث 
ــا،  ــمَ ــنْــهُ مِ ا  دً احِ وَ ــنِــي  عَ ــازَ نَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ي  ارِ زَ إِ ــةُ  ــظَــمَ لْــعَ ا وَ ئِي،  ا دَ رِ ءُ  ــا يَ لْــكِــبْــرِ ا

.(٣ )  « رِ ــا لــنَّ ا فِــي  ــهُ  ــتُ فْ ــذَ قَ
والــســفــلــي،  الــعــلــوي  مــلــك الــعــالــم  بــيــده  أن  ڽ  عــظــمــتــه  ومــن 
ويــتــصــرف فــيــه بــمــا يــشــاء مــن األحـــكـــام الــقــدريــة،  فــهــو الـــذي خــلــقــه 

.(٤ واألحــكــام الــديــنــيــة الــتــابــعــة لــحــكــمــتــه(
نــهــار  وأ بــحــار  مــن  فــيــهــا  بــمــا  ــا  جــمــيــعً األرض  أن  عــظــمــتــه:  ومــن 

سعدي (ص٢٥٩). ابن  الشيخ  تفسير   (١)
(ص٢٨٨). الهجرتين  طريق   (٢)

صحيح مسلم برقم (٢٦٢٠)، وسنن أبي داود برقم (٤٠٩٠) .  (٣)
(ص٨٧٥). الرحمن  الكريم  تيسير   (٤)
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٤٧٧
يــوم  قــبــضــتــه  تــكــون  ذلــك،  وغــيــر  وأشــجــار  ورمــال  وأوديــة  وجــبــال 
وســعــتــهــا،  وكـــبـــرهـــا  عــظــمــهــا  عـــلـــى  كـــذلـــك  لـــســـمـــاوات  وا مـــة،  لـــقـــيـــا ا

  ¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹   ¸  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
يــة  آ لـــزمـــر،  ا [ســـورة   ﴾ Å Ä   Ã  Â   Á   À

  e    d   c   b     a   `﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٦٧ رقــم: 
  u   t s     r    q p   o     n    m   l  k   j   i   h g   f

.[٤١ رقــم:  يــة  آ فــاطــر،  ﴾[ســورة    v

Ð﴾ [سورة  Ï    Î   Í  Ì Ë  Ê  É وقال تعالى: ﴿ 
السبع  السموات  حفظ  عليه  يشق  ال  أي:    [٢٥٥ رقم:  آية  البقرة، 

ومــن فــيــهــمــا بــعــظــمــتــه وقــدرتــه ســبــحــانــه. واألرضــيــن الــســبــع 

نه  أ مــقــســم  بن  اهللا  عــبــيــد  حديث  من  صــحــيــحــه  في  مــســلــم   رو
قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  يحكي  كيف  عمرک  بن  اهللا  عبد  إلى  نظر 
ــهُ  لــلَّ ا ــا  نَ أَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، ــهِ يْ ــدَ بِــيَ ــيــهِ  ضِ رَ أَ وَ تِــهِ  ا وَ ــا ــمَ سَ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ ــهُ  لــلَّ ا ــذُ  خُ ــأْ «يَ
ـــى  لَ إِ تُ  ـــرْ ـــظَ نَ ـــتَّـــى  حَ  « ـــلِـــكُ ـــمَ لْ ا ـــا  نَ أَ  - ـــا  ـــهَ ـــطُ ـــسُ ـــبْ يَ وَ ـــهُ  بِـــعَ ـــا صَ أَ ـــبِـــضُ  ـــقْ يَ وَ  -
ـــطٌ  قِ ـــا سَ :أَ ـــولُ قُ َ ألَ ـــي  نِّ إِ ــى  ــتَّ حَ  ، ـهُ ــنـْ مِ ءٍ  ـــيْ شَ ــلِ  ــفَ سْ أَ ـــنْ  مِ كُ  ــرَّ ــتَــحَ يَ ــرِ  ــبَ ــنْ ــمِ لْ ا

.(١ ملسو هيلع هللا ىلص( اهللاِ ــولِ  سُ بِــرَ ــوَ  هُ

«والكرسي»  واألرض.  السموات  وسع  كرسيه  أن  عظمته:  ومن 
برقم (٢٧٨٨).  (١)



٤٧٨
القدمين»(١). «موضع  عباسک:  ابن  قال  كما 

الــبــقــرة،  [ســـورة   ﴾Ç   Æ Å   Ä  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
سلطانه،  وسعة  اهللا  عظمة  كمال  على  يدل  وهذا   ،[٢٥٥ رقم:  آية 
عــلــى  واألرض  الـــســـمـــوات  يــســع  أنـــه  الــكــرســي  حـــال  هـــذا  كـــان  فـــإذا 
عــظــمــتــهــمــا، وعــظــمــة مــن فــيــهــمــا، فــكــيــف بــالــعــرش الـــذي هــو أعــظــم 

مــن الــكــرســي؟!

 Ì Ë Ê﴿ تــعــالــى:  قــال  عــظــيــم،  فــضــلــه  أن  عــظــمــتــه  ومــن 
صـــاحـــب  أي:   .[١٠٥ رقـــــم:  آيــــة  الـــبـــقـــرة،  [ســــــورة   ﴾Î Í
الــفــضــل الــعــظــيــم، الــعــظــيــم كــمــيــة والــعــظــيــم كــيــفــيــة، والــعــظــيــم شــمــوالً 

.(٢ فــي الــمــكــان، وشــمــوالً فــي الــزمــان(

 5﴿ تــعــالــى:  قـــال  تـــدركـــه،  وال  تــــراه  األبـــصـــار  أن  عــظــمــتــه  ومـــن 
; > = < ?﴾ [سورة  : 9 8 7 6
ال يــحــيــطــون به  فــإن الــعــبــاد مــع رؤيــتــهــم لــه   ،[١٠٣ الــبــقــرة، آيــة رقــم: 
هو  بل  عليه،  ثناء  يحيطون  ال  عليه  والثناء  مدحه  مع  أنهم  كما  رؤية، 
وأعلمهم:  الخلق  أفضل  قال  ولهذا  المقدسة،  نفسه  على  أثنى  كما 
تفسير  ألحــاديــث  تــخــريــجــه  فــي  الـــوادعـــي۴  مــقــبــل  الــشــيــخ  وصــحــحــه   ،(٥٨٢/٢)  (١)
وصححه  (ص٧٦)،  العلو  كتابه  فــي  الذهبي  وأخــرجــه   ،(٥٧١/١) كثير۴   ابــن 

الرفع.  حكم  له  وهذا  العلو (ص٤٥)  مختصر  في  األلباني۴ 
.۴ عثيمين  ابن  للشيخ   (٣٧٨ القرآن (١/  من  أحكام   (٢)
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٤٧٩
.(٢)(١)« كَ سِ فْ نَ لَى  عَ نَيْتَ  ثْ أَ ا  مَ كَ نْتَ  أَ  . يْكَ لَ عَ نَاءً  ثَ ي  صِ حْ أُ «الَ 

U€Ëæ¬’\;€àˆ\;\É‚d;‡]⁄Á¸\;Ñ]l`;flŸÂ

وصــفــاتــه،  أســـمـــائـــه،  فـــي  عــظــيــم  اهللا  أن  عــلــم  إذا  الــعــبــد  أن   -  ١
األحــــوال  وأفـــعـــالـــه، وأمـــــره، ونـــهـــيـــه، فـــإنـــه يــعــظــم الــــرب فـــي جــمــيــع 

كــلــهــا.
ـــخـــاف  ويُ ـــعـــبـــد  ويُ ـــحـــب  ويُ ــعــظــم  يُ أن  يــســتــحــق  الـــرحـــيـــم  فــالــعــظــيــم 

.(٣ ــرجــى( ويُ
وعــلــى قـــدر الــمــعــرفــة يــكــون تــعــظــيــم الـــرب تــعــالــى فـــي الــقــلــب، 
تعالى  اهللا  ذم  وقد   ، وإجالالً ا  تعظيمً له  أشدهم  به  الناس  وأعرف 
حــق  وصــفــه  وال  مــعــرفــتــه  حق  عــرفــه  وال  عــظــمــتــه،  حق  يــعــظــمــه  لم  من 
آيــة  نــــوح،  [ســــورة   ﴾ 6 5 4 3 2 1 0﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  صــفــتــه، 

.(٤ ١٣]، أي: مــا لــكــم ال تــعــظــمــونــه حــق عــظــمــتــه( رقــم: 
اهللا  فــي قــلــبــه أن يــعــصــيــه، وقــره  اهللا  «واعــلــم بــأن مــن عــظــم وقــار 

.(٥ فــي قــلــوب الــخــلــق أن يــذلــوه»(
برقم (٤٨٦). مسلم  صحيح   (١)

.(١١١  /١٧) الفتاو (٢) مجموع 
الرحمن (ص٨٨٩).. الكريم  تيسير   (٣)

السالكين (ص٧٨٥). مدارج  تهذيب   (٤)
الفوائد (ص٣٤). فوائد   (٥)



٤٨٠
كـــالـــصـــالة،  ديـــنـــه  شـــعـــائـــر  تـــعـــظـــم  أن  اهللاڽ  تــــعــــظــــيــــم  مـــــن  و

والــزكــاة، والــصــيــام، والــحــج، والــعــمــرة وغــيــرهــا.

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8﴿ قـــــالچ: 
.[٣٢ A ﴾ [ســورة الــحــج، آيــة: 

لــتــي  ا ومـــحـــارمـــه  هــيــه  نــوا تــجــتــنــب  أن  اهللاڽ  تــعــظــيــم  ومـــن 
 ¦﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال  رســـولـــهملسو هيلع هللا ىلص،  حـــرمـــهـــا  أو  بـــه  كـــتـــا فـــي  حـــرمـــهـــا 
لـــحـــج،  ا [ســـــورة   ﴾ ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
عـــه،  نـــوا بـــأ لــــشــــرك  ا اهللا  حــــرمــــه  مــــا  أعــــظــــم  ومـــــن   .[٣٠ رقـــــم:  يـــــة  آ
لـــتـــي  وا بـــهـــا،  مـــر  أُ لـــتـــي  ا مـــره  بـــأوا لــمــســلــم  ا يــعــمــل  أن  هـــذا  بـــل  ومـــقـــا

لــه. شــريــك  ال  وحــده  لــعــبــادة  بــا فــراده  وإ تــوحــيــده  أعــظــمــهــا  مــن 

ومكان،  زمان،  من  واحترمه  عظمه  ما  تعظيم  تــعــظــيــمــه  «ومــن 
وأشــخــاص، وأعــمــال، والــعــبــادة روحــهــا تــعــظــيــم الــبــاري وتــكــبــيــره، 
ولـــهـــذا شـــرعـــت الــتــكــبــيــرات فـــي الـــصـــالة فـــي افــتــتــاحــهــا وتــنــقــالتــهــا، 
لــيــســتــحــضــر الــعــبــد مــعــنــى تــعــظــيــمــه فـــي هـــذه الـــعـــبـــادة الــتــي هـــي أجــل 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الـــعـــبـــادات، 
[ســــــورة   ﴾  ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

.(١ )«[١١١ اإلســراء، آيــة رقــم: 
.(٦٨٩ السعدي (٣/  الرحٰمن  عبد  الشيخ   مؤلفات  مجموع   (١)

٤٨٠C·Óƒ»€aD@C·Óƒ»€aD@:اهللا:اهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë



٤٨١
وصغره  الذنب  كبر  إلى  النظر  عدم  اهللاڽ،  تــعــظــيــم  ومــن 
وانتهاك  وعظمته،  عصاه  من  قدر  إلى  ينظر  ولكن  العبد،  نفس  في 
صــغــر  إلــــى  تـــنـــظـــر  األوزاعـــــــــي۴: «ال  قــــال  بـــالـــمـــعـــصـــيـــة،  حـــرمـــتـــه 

.(١ الــمــعــصــيــة ولــكــن انــظــر إلــى عــظــمــة مــن عــصــيــت»(

بـــكـــلـــمـــةٍ  يـــتـــكـــلـــم  ال  أن  اهللا،  عـــظـــمـــة  حــــق  عـــــرف  لـــمـــن  «فـــيـــنـــبـــغـــي 
الــقــائــم  هــو  إذ  اهللا،  يــرضــاهــا  ال  مــعــصــيــة  يــرتــكــب  وال  اهللا،  يــكــرهــهــا 

.(٢ عــلــى كــل نــفــسٍ بــمــا كــســبــت»(

ونــهــيــه  فــعــصــاه،  أمـــره  عــلــيــه  هــان  مــن  عــظــمــتــه  حــق  اهللا   ‹{{ø{{¬ < ^{{€{{
فــارتــكــبــه، وحــقــه فــضــيــعــه، وذكــره فــأهــمــلــه، وغــفــل قــلــبــه عــنــه، وكــان 
هــواه آثــر عــنــده مــن طــلــب رضــاه، وطــاعــة الــمــخــلــوق أهــم عــنــده مــن 
ــه الــفــضــلــة مــن قــلــبــه وقــولــه وعــمــلــه، وســواه الــمــقــدم فــي  فــلــلَّ طــاعــتــه، 
وهو  عليه  واطالعه  إليه  اهللا  بنظر  يستخف  عنده،  المهم  ألنه  ذلك 
ــعــظــم نــظــر الــمــخــلــوق إلــيــه، واطــالعــه  ويُ فــي قــبــضــتــه، ونــاصــيــتــه بــيــده، 
يــســتــحــيــي  وال  لــــنــــاس  ا مــــن  يــســتــحــيــي  وجـــــوارحـــــه،  قـــلـــبـــه  بـــكـــل  عـــلـــيـــه 
بــأفــضــل  الــخــلــق  ويــعــامــل  اهللا،  يــخــشــى  وال  الــنــاس  ويــخــشــى  اهللا،  من 
وأحـــقـــره،  عـــنـــده  مـــا  بـــأهـــون  عــامــلــه  اهللا  عـــامـــل  وإن  عــلــيــه،  يـــقـــدر  مـــا 
واالجـــتـــهـــاد  بـــالـــجـــد  قــــام  الـــبـــشـــر  مـــن  يـــحـــبـــه  مـــن  خـــدمـــة  فـــي  قــــام  وإن 

الفوائد (ص٣٤٦). فوائد   (١)
.(١٤٢/١) لألصبهاني  المحجة  بيان  في  الحجة   (٢)



٤٨٢
وبـــذل الــنــصــيــحــة، وقــد فــرغ لــه قــلــبــه وجـــوارحـــه، وقــدمــه عــلــى كــثــيــرٍ 
– قام  القدر  ساعده  – إن  ربه  حق  في  قام  إذا  حتى  مصالحه،  من 
مــا  مــالــه  مــن  لــه  وبـــذل  مــثــلــه،  مــخــلــوق  مــن  مــخــلــوقٌ  يــرضــاه  ال  ــا  قــيــامً
من  قدره  حق  اهللا  قدر  فهل  لمثله».  ا  مخلوقً به  يُواجه  أن  يستحيي 

.(١ هــذا وصــفــه؟(
اهللا  فمن «عرف   أعماله،  إلى  العبد  يلتفت  ال  أن  تعظيمه:  ومن 
وحـــقـــه ومـــا يــنــبــغــي لــعــظــمــتــه مـــن الــعــبــوديــة تـــالشـــت حــســنــاتــه عــنــده، 
وصـــغـــرت جـــــدا فـــي عـــيـــنـــه، وعـــلـــم أنـــهـــا لـــيـــســـت مـــمـــا يـــنـــجـــو بـــهـــا مــن 
آخــر.  أمــر  الــعــبــوديــة  مــن  لــه  ويــصــلــح  بــعــزتــه،  يــلــيــق  الذي  وأن  عــذابــه، 
وكــلــمــا اســتــكــثــر مــنــهــا اســتــقــلــهــا واســـتـــصـــغـــرهـــا، ألنـــه كــلــمــا اســتــكــثــر 
ــتــحــت لــه أبـــواب الــمــعــرفــة بـــاهللا، والــقــرب مــنــه، فــشــاهــد قــلــبــه  فُ مــنــهــا 
مــن عــظــمــتــه ســبــحــانــه وجــاللــه مــا يــســتــصــغــر مــنــه جــمــيــع أعــمــالــه، ولــو 

.(٢ كــانــت أعــمــال الــثــقــلــيــن»(
عميرةگ  أبي  بن  محمد  حديث  من  مسنده  في  أحمد   رو
وتَ  مُ يَ نْ  أَ لَى  إِ  ، لِدَ وُ مِ  وْ يَ نْ  مِ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ رَّ  خَ ا  بْدً عَ نَّ  أَ وْ  «لَ قال:  أنه 
ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــى  لَ إِ دَّ  رُ ــهُ  نَّ أَ دَّ  ــوَ لَ وَ  ، مَ ــوْ ــيَ لْ ا لِــكَ  ذَ هُ  ــرَ ــقَّ ــحَ لَ  ، ــهِ الــلَّ ــةِ  ــاعَ طَ فِــي  ــا  مً ــرَ هَ

.(٣ )« ابِ الــثَّــوَ وَ ــرِ  َجْ األْ ــنَ  ادَ مِ دَ ــزْ يَ ــا  ــيْــمَ كَ
۴ (ص١٢٤ – ١٢٥). (١) الداء والدواء البن القيم 

المدارج (ص٢٤٣). تهذيب   (٢)
صحيح. إسناده  محققوه:   وقال  برقم (١٧٦٥٠)،   (٣)

٤٨٢C·Óƒ»€aD@C·Óƒ»€aD@:اهللا:اهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë



٤٨٣
 È﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  االســـــم،  بـــهـــذا  ـــســـبـــح  يُ أن  الـــنـــبـــي  مــــر  ٢– أُ
أبو   رو  .[٧٤ رقم:  آية  الواقعة،  [سورة   ﴾ Ì Ë Ê É
قــال:  األشــجــعــيگ  مــالــك  بــن  عـــوف  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود 
ال يــمــر بــآيــة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  لــيــلــة فــقــام فــقــرأ ســورة الــبــقــرة  قــمــت مــع رســول 
قال:  فتعوذ،  وقف  إال  عذاب  بآية  يمر  وال  فسأل،  وقف  إال  رحمة 
وتِ  ـــرُ ـــبَ ـــجَ لْ ا ذِي  ـــانَ  ـــحَ ـــبْ ركـــوعـــه: «سُ فــي  يــقــول  قــيــامــه  بــقــدر  ركـــع  ثــم 

.(١ ) ــهِ ــامِ ــيَ قِ رِ  ــدْ بِــقَ ــدَ  ــجَ سَ ــمَّ  ثُ  ،« ــةِ ــمَ ــظَ ــعَ لْ ا وَ ــاءِ  يَ ــرِ ــكِــبْ لْ ا وَ ــوتِ  ــكُ ــلَ ــمَ لْ ا وَ
عــــبــــاسک  بـــــــن  ا حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ورو
وْ  أَ ـــا  ـــعً اكِ رَ آنَ  ـــرْ ـــقُ لْ ا أَ  ـــــرَ قْ أَ نْ  أَ ـــيـــتُ  ـــهِ نُ ــــي  نِّ إِ وَ الَ  «أَ قـــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن 

.(٢ )« ــلَّ جَ وَ ــزَّ  عَ بَّ  لــرَّ ا فِــيــهِ  ــوا  ــمُ ــظِّ ــعَ فَ ــوعُ  كُ لــرُّ ا ــا  مَّ ــأَ فَ ا،  ــدً ــاجِ سَ
عــنــدمــا  لــعــظــيــم  ا بــاســمــه  ويـــقـــدســـه  ربـــه  يــمــجــد  لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا وكـــان 
حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو أمــر،  يــحــزبــه  أو  كــرب  يــصــيــبــه 
فــيــقــول:  لــكــرب  ا عــنــد  يــدعــو  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا كـــان  قـــال:  عــبــاسک  بـــن  ا
شِ  ـــرْ ـــعَ لْ ا بُّ  رَ ـــهُ  لـــلَّ ا إِالَّ  ـــــهَ  لَ إِ الَ   ، ـــيـــمُ ـــلِ ـــحَ لْ ا ـــظِـــيـــمُ  ـــعَ لْ ا ـــهُ  لـــلَّ ا إِالَّ  ـــــهَ  لَ إِ «الَ 
بُّ  رَ وَ  ، ضِ َرْ األْ بُّ  رَ وَ  ، اتِ ـــوَ ـــمَ لـــسَّ ا بُّ  رَ ـــهُ  لـــلَّ ا إِالَّ  ــــهَ  لَ إِ الَ   ، ـــظِـــيـــمِ ـــعَ لْ ا

.(٣ )« يــمِ ــرِ لْــكَ ا شِ  ــرْ ــعَ لْ ا
داود  أبــــــي  ســـنـــن  صـــحـــيـــح  فـــــي  األلـــــبـــــانـــــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ،(٨٧٣) بــــرقــــم   (١)

(ص٢٤٧/١).
(٢) برقم (٤٧٩).

له. واللفظ  برقم (٢٧٣٠)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٤٥)،  البخاري  صحيح   (٣)



٤٨٤
االســم  بــهــذا  ويــتــضــرع  ربـــه  يــدعــو  أن  لــلــمــســلــم  يــشــرع  نـــه  ٣– أ
وارزقـــــنـــــي  وارحـــــمـــــنـــــي،  لـــــي  غـــــفـــــر  ا عــــظــــيــــم  يـــــا  فــــيــــقــــول:  لــــعــــظــــيــــم  ا
 رو لعبده.  أعطاه  شيء  يتعاظمه  ال  اهللا  فإن  األعلى،  الفردوس 
هــريــرةگ  بــي  أ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا
لِــي  ـــرْ  ـــفِ غْ ا ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  : ـــلِ ـــقُ يَ ـــالَ  فَ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ـــا  عَ دَ ا  ذَ «إِ قـــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن 
الَ  هَ  للَّ ا نَّ   ـــإِ فَ  ، ــبَــةَ غْ لــرَّ ا ــمِ  ــظِّ ــعَ ــيُ لْ وَ ــةَ  لَ ــأَ ــسْ ــمَ لْ ا مِ  ــزِ ــعْ ــيَ لِ ـنْ  لَــكـِ وَ  ، ــئْــتَ شِ نْ  إِ

.(٢ )(١ ) « هُ ــا ــطَ عْ أَ ءٌ  ــيْ شَ ــهُ  ــمُ ــاظَ ــعَ ــتَ يَ
عـــلـــى  مــــــات  مـــــن  لـــــنـــــار  ا فـــــي  ــــبــــقــــي  يُ ال  ڽ  الـــعـــظـــيـــم  ٤– أن 
ومــســلــم  الــبــخــاري   رو بــعــظــمــتــه،  ذلــك  عــلــى  أقــســم  كــمــا  الــتــوحــيــد، 
حــديــث الــشــفــاعــة، ثــم قــال  أنــسگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ذكــر  حــديــث  مــن 
لَــكَ  اكَ  ذَ ــيْــسَ  لَ  : ــالَ قَ  ، ــهُ الــلَّ إِالَّ  ــهَ  لَ إِ الَ   : ــالَ قَ ــنْ  فِــيــمَ لِــي  نْ  ــذَ ئْ ا  ، بِّ رَ ــا  «يَ
ــتِــي  ــمَ ــظَ عَ وَ ــائـِـي  يَ ـبْــرِ كـِ وَ تِـــي  ـــزَّ عِ وَ ـــكِـــنْ  لَ وَ  - ـــيْـــكَ  لَ إِ اكَ  ذَ لَــيْــسَ   : ـــالَ قَ وْ  أَ  -

.(٣ )« الــلــهُ إِالَّ  لَــهَ  إِ : الَ  ــالَ ــنْ قَ ــنَّ مَ جَ ــرِ ُخْ ــائِــي، ألَ يَ ــبْــرِ جِ وَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

له. واللفظ  برقم (٢٦٧٩)  مسلم  وصحيح  البخاري (٦٣٣٩)،  صحيح   (١)
(٢) انــظــر: كــتــاب أخــيــنــا الــشــيــخ عــبــدالــهــادي وهــبــي األســـمـــاء الــحــســنــى والــصــفــات الــعــلــى 
محمد  للشيخ  الحسنى،  ــه  الــلَّ أســمــاء  شــرح  فــي  األســمــى  والنهج   ،(١٢٧ (ص١١٦- 

النجدي(٢٨١/١-٢٨٧).
له. واللفظ  برقم (١٩٣)  مسلم  وصحيح  برقم (٧٥١٠)،  البخاري  صحيح   (٣)
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٤٨٥



«»

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
أن  هــــــريــــــرةگ  أبــــــي  حـــــديـــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
نْ  مَ ا،  دً احِ وَ إِالَّ  ةً  ائَ مِ ا،  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ أَ
والــســنــة  الـــكـــتـــاب  فـــي  وردت  الـــتـــي  الــحــســنــى  اهللا  أســـمـــاء  ومــــن 
قــولــه  فـــي  واحـــــدة  مــــرة  الـــقـــرآن  فـــي  االســــم  هــــذا  ورد  وقــــد  الـــجـــبـــار، 
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.[٢٣ ³ ﴾ [ســورة الــحــشــر، آيــة رقــم: 

قـــــال الــــطــــبــــري۴: (الــــجــــبــــار يـــعـــنـــي: الـــمـــصـــلـــح أمـــــور خــلــقــه 
.(٢ الــمــصــرفــهــم فــيــمــا فــيــه صــالحــهــم)(

برقم (٢٦٧٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٣٦)،  البخاري  صحيح   (١)
.(٧٩٨٣ (٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٠/ 





٤٨٦
وقــــال الـــســـعـــدي۴: (الـــجـــبـــار هـــو بـــمـــعـــنـــى: الـــعـــلـــي األعـــلـــى 
ويغني  الكسير،  يجبر  الذي  وهو  الرؤوف  وبمعنى  القهار  وبمعنى 
ـــا قــلــوب  ا خـــاصً الــفــقــيــر، ويــجــبــر الــمــريــض والــمــبــتــلــى، ويــجــبــر جـــبـــرً
ونواله  لفضله  الراجين  لكماله،  الخاضعين  لجالله،  المنكسرين 
بــمــا يــفــيــضــه عــلــى قــلــوبــهــم مــن الــمــحــبــة وأنـــواع الــمــعــارف الــربــانــيــة، 

.(١ والــســداد)( واإلرشــاد والــتــوفــيــق  والــهــدايــة  والــفــتــوحــات اإللــهــيــة 
قــال ابــن الــقــيــم۴ فــي الــنــونــيــة:

ـــــهِ ـــــافِ صَ ـــــنْ أَوْ ــــارُ مِ ــــبَّ ـــــكَ الــــجَ لِ ـــــذَ ــــانِ وكَ ــــمَ ــــــــافِــــــــهِ قِــــسْ صَ ـــــي أَوْ ـــــرُ فِ ـــــبْ الـــــجَ وَ
ا دَ غَ دْ  قَ لبٍ  قَ ــلِّ  كُ وَ عِيفِ  الضَّ بْرُ  انِ جَ دَ ــــــنــــــهُ  مِ ـــــبـــــرُ  ـــــالـــــجَ فَ ةٍ  ـــــــــرَ ـــــــــسْ كَ ا  ذَ
ي ــــذِ ــزِّ الَّ ــالــعِ ــرِ بِ ــهْ ـــرُ الــقَ ـــبْ ـــانِـــي جَ الـــثَّ ــــــانِ وَ إِنــــــسَ ــــــــنْ  مِ اهُ  ــــــــوَ ــــــــسِ لِ ــــي  ــــغِ ــــنــــبَ يَ الَ 
ـــوُّ ـــلُ ــــــــوَ الـــعُ هُ ـــــالِـــــثٌ وَ ـــســـمـــى ثَ ــــــــهُ مُ لَ ــــــانِوَ ــــــــنْ إِنــــــسَ ــــــنْــــــهُ مِ ــــــوُ مِ ــــــدنُ ــــيــــسَ يَ ــــلَ فَ
ــــةِ ــــلَ ةٌ لِــــلــــنَّــــخْ ــــــــارَ ــــــــبَّ ــــــمْ جَ ــــــهِ لِ ــــــوْ ــــــــنْ قَ ــــانِمِ ــــنَ ــــلِّ بَ ـــكُ ــــتْ لـِ ـــي فــــاتَ ــــتـِ ـــا الَّ ـــيَ ـــلْ  الـــعُ

«فــيــكــون مــعــنــى الــجــبــار عــلــى وجــوه:
أصــلــحــه  إذا  الــكــســر  جــبــر  مــن  لــألمــور  الــمــصــلــح  هــو  الــجــبــار   -١

إذا أغــنــاه. وجــبــر الــفــقــيــر 
يــريــد،  مــا  عــلــى  الــخــلــق  يــجــبــر  الــذي  الــقــهــار  بــمــعــنــى:  الــجــبــار   -٢
فــقــد  اإللــهــيــة،  الــحــكــمــة  تــقــتــضــيــهــا  أمــور  مــن  أراد  مــا  عــلــى  ويــحــمــلــهــم 

ص(٣٠). العالم،  الملك  الرحيم  فتح   (١)
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٤٨٧
تــقــتــضــيــه  حــســبــمــا  مـــنـــهـــا  لـــهـــم  نـــفـــكـــاك  ا ال  أشـــيـــاء  عـــلـــى  الـــخـــلـــق  أجـــبـــر 
كــل  وتسخير  والنشور،  والبعث  الموت  على  كإكراههم  حكمته، 
ال  بــصــنــعــتــه  راض  بــيــن  ذلــك  فــي  والــنــاس  يــتــعــاطــاهــا.  لــصــنــاعــة  مــنــهــم 
يجد  ال  كأنه  لها  كراهيته  مع  يكابدها  لها  وكاره   ، حوالً عنها  يريد 
 ﴾μ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ تــعــالــى:  قـــال   ، بـــديـــالً عــنــهــا 
عــلــى  إال  يــقــهــر  ال  ســبــحــانــه  وهــو   ،[٣٢ رقــم:  آيــة  الــزخــرف،  [ســورة 

مــا تــقــتــضــي الــحــكــمــة.

إذا  جــبــارة  ــنــال، ومــنــه يــقــال: نــخــلــة  يُ ال  الــذي  الــجــبــار الــعــالــي   -٣
األيــدي عــن أن تــنــال أعــالهــا. طــالــت وعــلــت وقــصــرت 

UCÑ]eq’\D;;€àˆ\;\É‚d;‡]⁄Á¸\;Ñ]l`;flŸ

خــلــقــه،  عـــلـــى  الـــعـــلـــو  لـــه  الــــذي  الـــجـــبـــار  هـــو  تـــعـــالـــى:  اهللا  إن   -١
والــقــدر والــصــفــات، وعــلــو الــقــهــر والــجــبــر «فـــإذا شــهــد  الـــذات  عــلــو 
يــصــرفــهــم  وحـــــده،  اهللا  بـــيـــد  كــلــهــا  الـــعـــبـــاد  نـــواصـــي  وأن  ذلــــك  الـــعـــبـــد 
مــنــزلــة  يــنــزلــهــم  ولــم  يــرجــهــم،  ولــم  ذلك،  بــعــد  يــخــفــهــم  لــم  يــشــاء  كــيــف 
الــمــالــكــيــن، بــل مــنــزلــة عــبــيــد مــقــهــوريــن مــربــوبــيــن، الــمــتــصــرف فــيــهــم 

 Ö  Õ  Ô﴿ تعالى:  قال  كما   ،(١ غيرهم( لهم  والمدبر  سواهم 
.[١٨ ×Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [ســورة األنــعــام، آيــة رقــم: 

الفوائد (ص٤٨). فوائد   (١)



٤٨٨
خلق  من  عليه  يكونوا  أن  أراد  ما  على  خلقه  تعالى  اهللا  جبر   -٢

 À ¿ ¾ ½ ¼  ﴿ تعالى:  قال  ا،  أبدً منه  شيء  عليه  يمتنع  ال 
وقـــال   ،[٨٢ رقـــم:  آيـــة  يـــس،  [ســــورة   ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  ﴿ تعالى: 
آيــــة  عـــــمـــــران،  آل  [ســـــــورة   ﴾  É  È  Ç  Æ  Å

.[٨٣ رقــم: 
وكــفــر،  إيــمــان  عــلــى  خــلــقــه  مــن  ا  أحــدً يــجــبــر  لــم  اهللا تــعــالــى  أن   -٣
 ﴾L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
عــن  يـــخـــرجـــون  ال  ذلـــــك  ومـــــع   ،[٢٩ رقـــــم:  آيـــــة  الـــكـــهـــف،  [ســــــورة 
قــال  اخــتــيــارهــم،  بــغــيــر  ــا  جــمــيــعً الــنــاس   لــهــد اهللا  شـــاء  ولـــو  مــشــيــئــتــه 
 ﴾  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  ﴿ تـــعـــالـــى: 

 5 4 3 2﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٣١ رقــم:  آيــة  الــرعــد،  [ســورة 
لــنــبــيــه  تعالى  وقال   ،[١٣ رقم:  آية  السجدة،  [سورة   ﴾  7 6
أي   [٤٥ رقـــم:  آيــة  ق،  [ســـورة   ﴾¬ « ª © ﴿ مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص: 

مــســلــط تــكــرهــهــم عــلــى اإليــمــان.
قـــال  مــــذمــــوم،  الـــمـــخـــلـــوق  حــــق  فــــي  والـــقـــهـــر  الـــجـــبـــروت  أن   -٤
[ســــورة   ﴾[  Z  Y  X  W  V  U  T  S﴿ تـــعـــالـــى: 
وقهره  جبروته  ألن  محمود  اهللا  حق  في  لكن   [٣٥ رقم:  آية  غافر، 
ضعفاء،  مقهورون  النقص،  بصفات  فموصوفون  الخلق  أما  حق، 
والــحــق ســبــحــانــه وتــعــالــى آمــرٌ غــيــر مــأمــور، قــاهــرٌ غــيــر مــقــهــور، فــعــالٌ 
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٤٨٩
ــســألــون. يُ ــســأل عــمــا يــفــعــل وهــم  يُ يــريــد، ال  لــمــا 

قــهــر  بــجــبــروتــه  ألنــه  وعــدل،  رحــمــة  جــبــروتــه  اهللاڽ:  أن   -٥
مــن  الــمــظــلــومــيــن  وأنـــصـــف  والـــفـــراعـــنـــة،  األكـــاســـرة  وأذل  الــجــبــابــرة 

ونــصــر جــنــده عــلــى الــمــعــانــديــن والــكــفــرة الــفــجــرة. الــظــلــمــة، 
تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــنــــكــــال،  وا بـــالـــعـــذاب  الـــجـــبـــابـــرة  اهللا  تـــوعـــد  وقــــد 

   |   {    z   y   x   w   v   u   t    s  ﴿
  §   ¦    ¥   ¤     £   ¢   ¡ ے     ~   }
 ﴾´   ³   ²   ±    °   ¯ ®   ¬   «   ª   ©     ¨

.[١٥-١٧ [ســورة إبــراهــيــم، آيــات رقــم: 
قال:  عمرک  بن  اهللا  عبد  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
 ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ اتِ  اوَ مَ السَّ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هُ  اللَّ ي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «يَطْوِ رسول  قال 
نَ  يْ أَ ؟  ونَ بَّارُ الْجَ نَ  يْ أَ لِكُ  الْمَ ا  نَ أَ  : قُولُ يَ مَّ  ثُ نَى،  الْيُمْ هِ  بِيَدِ نَّ  هُ ذُ خُ أْ يَ مَّ  ثُ
ــلِــكُ  ــمَ لْ ا ــا  نَ أَ ــولُ :  ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــالِــهِ  ــمَ بِــشِ ــيــنَ  ضِ َرَ األْ ي  ــوِ ــطْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ونَ ــرُ ــبِّ ــكَ ــتَ ــمُ لْ ا

.(١ )« ونَ ــبِّــرُ ــتَــكَ لْــمُ ــنَ ا يْ ؟ أَ ونَ ــبَّــارُ ــنَ الْــجَ يْ أَ
 « ِ هِ ـــدِ بِـــيَ ـــيـــهِ  ضِ رَ أَ تِـــهِ وَ ا ـــاوَ ـــمَ ـــارُ سَ ـــبَّ ـــجَ لْ ـــذُ ا خُ ـــأْ روايـــة أخـــر: «يَ وفـــي 
ــا  نَ ، أَ ــبَّــارُ ــا الْــجَ نَ : أَ ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ــا، «ثُ ــهَ ــطُ ــبْــسُ يَ وَ ــا  ــهَ ــبِــضُ ــقْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، هُ ــدَ يَ ــبَــضَ  قَ وَ

.(٢ ؟»( ونَ ــبِّــرُ ــتَــكَ لْــمُ ــنَ ا يْ ؟ أَ ونَ ــبَّــارُ ــنَ الْــجَ يْ ، أَ ــلِــكُ لْــمَ ا
برقم (٢٧٨٨). مسلم  وصحيح  برقم (٧٤١٢)،  البخاري  صحيح   (١)

(٢) سنن ابن ماجه برقم (٤٢٧٥).



٤٩٠
هــريــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   ورو
ــانِ  ــنَ ــيْ عَ لَــهُ   ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــارِ  لــنَّ ا ــنَ  مِ ــقٌ  ــنُ عُ جُ  ــرُ ــخْ قــال: «يَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
ــي  نِّ إِ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، بِـــهِ ــطِــقُ  ــنْ يَ ـــانٌ  لِـــسَ ــا، وَ ــمَ بِــهِ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ــــانِ  نَ ذُ أُ ــا، وَ ــمَ بِــهِ ــرُ  ــصِ ــبْ يُ
ــا  لَــهً إِ ـــهِ  لـــلَّ ا ـــعَ  ــــى مَ عَ ادَّ ـــنِ  ـــلِّ مَ بِـــكُ ، وَ ـِـيــدٍ ــن ـــارٍ عَ ـــبَّ ـــلِّ جَ بِـــكُ  : ـــةٍ ثَ ـــالَ بِـــثَ ـــتُ  ـــلْ كِّ وُ

.(١ )« يــنَ رِ ــوِّ ــصَ بِــالــمُ ، وَ ــرَ آخَ
أن  هــــريــــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا  ورو
تُ  وثِــرْ أُ  : رُ ــا لــنَّ ا ــتْ  لَ ــا ــقَ فَ  ، رُ لــنَّــا ا وَ ــةُ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــتْ  ــاجَّ ــحَ «تَ قــال:  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا
ـــهُ  لـــلَّ ا لَ  ـــــا قَ لــــحــــديــــث-  ا آخــــر  يــــنَ -وفـــــي  ــــرِ ــــبِّ ــــجَ ــــتَ ــــمُ لْ ا وَ يــــنَ  ــــرِ ــــبِّ ــــكَ ــــتَ ــــمُ لْ بِــــا
ءُ  ـــا شَ أَ ـــنْ  مَ بِـــكِ  بُ  ــــذِّ عَ أُ بِـــي  ا ـــذَ عَ ـــتِ  نْ أَ ـــا  ـــمَ نَّ إِ  : رِ ـــا لِـــلـــنَّ ـــى  لَ ـــا ـــعَ تَ وَ كَ  رَ ـــا ـــبَ تَ

.(٢ ) ــادِي» ــبَ عِ ــنْ  مِ
 رو الــقــيــامــة،  يـــوم  الــجــبــارڽ  بــيــد  خــبــزة  كــلــهــا  ٦-األرض 
لـــــخـــــدريگ قــــال:  لــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حــــديــــث أبـــــي ســـعـــيـــد ا ا
 ، ةً ــــدَ واحِ ةً  ـــزَ ـــبْ خُ ــةِ  ــيــامَ الــقِ ـــومَ  يَ ضُ  األرْ ـــونُ  ـــكُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «تَ رســــول  قـــال 
الً  ــزُ نُ  ، ــرِ ــفَ الــسَّ فِــي  ــهُ  تَ ــزَ ــبْ ـــمْ خُ كُ ـــدُ حَ ــأُ أَ ــفَ ــكْ يَ ــا  ــمَ كَ هِ  ــدِ بــيَ ــارُ  ــبَّ الــجَ ــا  هَ ــؤُ ــفَّ ــكَ ــتَ يَ

.(٣ )« ــنَّــةِ الــجَ ــلِ  َهْ ألِ
ــــمَّ  ــــهُ لــــلَّ فـــيـــقـــول: «ا الـــســـجـــدتـــيـــن  بـــيـــن  يـــدعـــو  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  كـــــان   -٧

الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:   وقال  برقم (٨٤٣٠)،   (١٥٢/١٤) (١)
برقم (٢٨٤٦). مسلم  وصحيح  برقم (٤٨٥٠)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٢٧٩٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٢٠)،  البخاري  صحيح   (٣)

٤٩٠Câbjv€aD@@Câbjv€aD@@:اهللاهللا@@·ça@@Ääë@@@·ça@@Ääë@



٤٩١
وعــافــنــي  يـــــة:  روا ِــــي، وفـــي  ــــن ــــعْ فَ ارْ نِــــي وَ ــــرْ ــــبُ اجْ ِــــي وَ ــــن ــــمْ حَ ارْ ــي وَ ـــرْ لـِ ـــفِ اغْ

.(٢ )(١ نِــي»( ــدِ اهْ وَ
اهللا  جـــبـــر  مـــن  أغـــنـــنـــي،  أي:  واجـــبـــرنـــي  األثــــيــــر۴:  ابــــن  قــــال 
جــبــر  مـــن  وأصـــلـــه  وعـــوضـــه،  مــنــه  ذهـــب  مـــا  عــلــيــه  رد  أي:  مــصــيــبــتــه، 

.(٣ الــكــســر(
وكـــان الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــعــظــم ربــه بــهــذا االســـم فــي ركــوعــه وســجــوده 
ــــــاءِ  يَ ــــــرِ ــــــكِــــــبْ لْ ا وَ ــــــوتِ  ــــــكُ ــــــلَ ــــــمَ لْ ا وَ وتِ  ــــــرُ ــــــبَ ــــــجَ لْ ا ذِي  ــــــانَ  ــــــحَ ــــــبْ «سُ فــــيــــقــــول: 

.(٤ )« ــةِ ــظَــمَ لْــعَ ا وَ
صفة  عن  يبتعد  وأن  ا  متواضعً يكون  أن  للمؤمن  ينبغي  أنه   -٨
هــود  اهللا  نــبــي  عــن  الــصــفــة  لــهــذه  ذامــا  قــال تــعــالــى-  والــتــجــبــر،  الــتــكــبــر 
[ســــورة   ﴾  Å Ä Ã Â Á  ﴿ قــــومــــه:  يـــخـــاطـــب  وهــــو 
عــلــيــه  عــيــســى  اهللا  نــبــي  عــن  تــعــالــى  وقــال   ،[١٣٠ رقــم:  آيــة  الــشــعــراء، 
مــريــم،  [ســــورة   ﴾  t s r q p o n  ﴿ الـــســـالم: 
(١) سنن الترمذي من حديث ابن عباسک برقم (٢٨٤)، وصححه الشيخ األلباني۴ 

برقم (٢٣٣). الترمذي (٩٠/١)  سنن  صحيح  في 
(٢) سنن أبي داود من حديث ابن عباسک برقم (٨٥٠)، وحسنها الشيخ األلباني۴ 

في صحيح سنن أبي داود (١٦٠/١) برقم (٧٥٦).
 .(٢٣٦ (٣) النهاية (١/ 

وصححه   ،(٨٧٣) برقم  األشجعيگ  مالك  بن  عــوف  حديث  من  داود  أبــي  سنن   (٤)
برقم (٧٧٦). داود (١٦٦/١)  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ 



٤٩٢
بــن  الــمــســور  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو  ،[٣٢ رقـــم:  آيـــة 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  بلغني  إنه  بني  يا  له:  قال  مخرمة  أباه  أن  مخرمةک 
قــدمــت عــلــيــه أقــبــيــة فــهــو يــقــســمــهــا، فــاذهــب بــنــا إلــيــه، فــذهــبــنــا فــوجــدنــا 
فأعظمت  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  لي  ادع  بُني  يا  لي:  فقال  منزله،  في  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
ــسَ  ــيْ لَ ـــهُ  نَّ إِ  ، ـيَّ ــنـَ بُ ــا  يَ فــقــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟  رســـول  لــك  أدعـــو  فــقــلــت:  ذلــك 
 ، ــبِ هَ ــالــذَّ رٌ بِ رَّ ــــزَ مُ ـــاجٍ  يـــبَ ـــنْ دِ ــبَــاءٌ مِ ــيْــهِ قَ ــلَ عَ وَ جَ  ـــرَ ـــخَ فَ  ، ـــهُ تُ ـــوْ عَ ـــدَ فَ  ، ــبَّــارٍ ـجَ بـِ

.(١ ــاهُ ( يَّ إِ ــاهُ  ــطَ عْ ــأَ فَ  « ــاهُ لَــكَ نَ ــبَــأْ ا خَ ــذَ ، هَ ــةُ مَ ــرَ ــخْ ــا مَ : «يَ ــالَ ــقَ فَ
واآلخـــرة  الــدنــيــا  خــيــر  مــن  ربــه  يــســأل  أن  لــلــمــؤمــن  يــشــرع  أنــه   -٩
واألرض  السموات  جبار  يا  فيقول:  الجبار  االسم  بهذا  ويتضرع 

.(٢ وال تــكــلــنــي إلــى نــفــســي طــرفــة عــيــن( أصــلــح لــي شــأنــه كــلــه، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (١٠٥٨).  مسلم  وصحيح  برقم (٥٨٦٢)،  البخاري  صحيح   (١)
 –  ١٤٣/١) الــنــجــدي  محمد  للشيخ  الحسنى  الــلــه  أســمــاء  شــرح  فــي  األســمــى  النهج   (٢)
الحسنى  الله  أسماء   ،(٧٦  - األشقر (٧٤  عمر  للدكتور  الحسنى  الله  أسماء   ،(١٤٩
البدر  عــبــدالــرزاق  للشيخ  الحسنى  األســمــاء  فقه   ،(١٢٤ –  ١٢١)  ۴ القيم  البــن 

(ص٢٨٥ – ٢٨٨). 
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٤٩٣



«»

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد.. 
أن  گ  هـــــريـــــرة  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
نْ  مَ ا،  دً احِ وَ إِالَّ  ةً  ائَ مِ ا،  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ أَ

 ، لــســتــيــر ا لــســنــة  ا فــي  وردت  لــتــي  ا لــحــســنــى  ا اهللا  ء  ســمــا أ ومن 
رســول  أن  يــعــلــىگ:  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  ود  ا د بــو  أ  فــرو
لـــمـــنـــبـــر  ا فـــصـــعـــد   ، ر ا ز إ بـــال  ز  ا لـــبـــر بـــا يـــغـــتـــســـل  رجـــالً   رأ اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
ــــــلَّ  جَ وَ ــــــزَّ  عَ ـــــهَ  لـــــلَّ ا نَّ  إِ » قــــــالملسو هيلع هللا ىلص:  ثــــم  عــــلــــيــــه  ثــــنــــى  أ و اهللا  فــــحــــمــــد 
ـــــمْ  كُ ـــــدُ حَ أَ ــــلَ  ــــسَ ــــتَ غْ ا ا  ذَ ــــــإِ فَ  ، ــــرَ ــــتْ لــــسَّ ا وَ ءَ  ــــا ــــيَ ــــحَ لْ ا ــــبُّ  ــــحِ يُ ــــيــــرٌ  ــــتِّ سِ ــــيٌّ  ــــيِ حَ

.(٢ ) « ـــتِـــرْ ـــتَ ـــسْ ـــيَ ـــلْ فَ
برقم (٢٦٧٧).  مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٣٦)،  البخاري  صحيح   (١)

(٢) برقم (٤٠١٢)، وصححه الشيخ األلباني۴، وصحيح سنن أبي داود (٧٥٨/٢) 
برقم (٣٣٨٨). 





٤٩٤
لـــتـــاء  ا وتـــشـــديـــد  لـــســـيـــن  ا كـــســـر  هـــمـــا  إحـــدا يــــتــــان،  روا ولـــلـــســـتـــيـــر 
ــيِــيٌّ  حَ ــلِــيــمٌ  حَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ ــهَ  لــلَّ ا نَّ  ««إِ قــولــهملسو هيلع هللا ىلص:  فــي  وذلك  مــكــســورة، 

.(١ ) « ــيــرٌ ــتِّ سِ
مخففة(٢). التاء  وكسر  السين  فتح  والثانية:   

وال  ا  كـــثـــيـــرً عـــبـــاده  عــلــى  ســـاتـــر  أنـــه  يــعــنــي  الــســتــيــر  الــبــيــهــقــي:  قـــال 
يــفــضــحــهــم فـــي الـــمـــشـــاهـــد، وكـــذلـــك يـــحـــب مـــن عـــبـــاده الـــســـتـــر عــلــى 

.(٣ واهللا أعــلــم( واجــتــنــاب مــا يــشــيــنــهــم،  أنــفــســهــم، 
شـــأنـــه  مــــن  أي  فــــاعــــل،  بـــمـــعـــنـــى  فـــعـــيـــل  ســـتـــيـــر  األثــــيــــر:  ابــــن  وقـــــال 

٤)، قــال ابــن الــقــيــم۴: وإرادتــه حــب الــســتــر والــصــون(
هُ ــدَ ــبْ ــحُ عَ ــضَ ــفْ ــيْــسَ يَ ــلَ ــيِــيُّ فَ ـــوَ الــحَ هُ ـــانِوَ ـــيَ ـــصْ ـــالـــعِ ــــنْــــهُ بِ ــــرِِ مِ ــــجــــاهُ ــــنْــــدَ الــــتَّ عِ
هُ ـــــــــرَ ـــــــــتْ ـــــــهِ سِ ـــــــيْ ـــــــلَ ـــــــي عَ ـــــــقِ ـــــــلْ ــــــنَّـــــــهُ يُ ـــــــكـِ انِلَ ـــفـــرَ ــــبُ الـــغُ ــــاحِ صَ ــيــرُ وَ ــتِّ ـــوَ الــسِّ ـــهُ فَ

وقال المناوي: ستير بالكسر والتشديد، أي تارك لحب القبائح، 
فاعل(٥). بمعنى  فعيل  والفضائح،  للعيوب  ساتر 

تخريجه.  سبق   (١)
لــلــحــافــظ   ،(١٥/٦) الــســنــن  ومــخــتــصــر   ،(٣٠٢/٤) داود  أبـــي  ســنــن  حــاشــيــة  انـــظـــر:   (٢)

 .- الله  – رحمهما  الفقي  ومحمد  شاكر  أحمد  بتحقيق  المنذري 
والصفات (ص١٤٨). األسماء   (٣)

 .(٣٤١ والنهاية (٢/  البداية   (٤)
.(٢٢٨ (٥) فيض القدير (٢/ 

٤٩٤CäÓné€aD@CäÓné€aD@ : :اهللاهللا@@·ça@@Ääë@@@@·ça@@Ääë@@



٤٩٥
UCÖËiâ’\D;€àˆ\;\É‚d;‡]⁄Á¸\;Ñ]l`;flŸ

عباده  على  فيستر  والصون،  الستر  يحب  ستير  تعالى  اهللا  أن   -١
الــكــثــيــر مــن الــذنــوب والــمــعــاصــي.

أن  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
مَ  ـــوْ يَ ــهُ  الــلَّ هُ  ــتَــرَ سَ إالَّ  ــا  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ا  ــدً ــبْ عَ ــدٌ  ــبْ عَ ــرُ  ــتُ ــسْ يَ قــال: «الَ  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ الــقِ

رجـــالً  أن  عــمــرک  ابـــن  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
قـــال:   ،الـــنـــجـــو فـــي  يـــقـــول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  ســـمـــعـــت  كـــيـــف  ســـألـــه: 
ـــعُ  ـــيَـــضَ فَ  ، ـــنَ مِ ـــؤْ لـــمُ ا نـِــي  ـــدْ يُ ـــهَ  لـــلَّ ا يـــقـــول: «إنَّ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  ســمــعــت 
ا؟  ذَ كَ نْبَ  ذَ فُ  رِ أتَعْ ا؟  ذَ كَ نْبَ  ذَ فُ  رِ أتَعْ  : فيَقولُ  ، هُ تُرُ سْ ويَ هُ  نَفَ كَ يْهِ  لَ عَ
ــه  أنَّ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ فــي   َأ ورَ  ، ــوبِــهِ نُ بــذُ هُ  رَ ــرَّ قَ ا  إذَ حــتَّــى   ، بِّ رَ أيْ  ــمْ  ــعَ نَ  : ــقــولُ فــيَ
 ، لـــيَـــومَ ا لـــكَ  ـــا  هَ ـــرُ ـــفِ ــــا أغْ نَ ـــا، وأَ ـــيَ نْ الـــدُّ فــي  ــيْــكَ  ــلَ ــا عَ ــهَ تُ ــتَــرْ سَ  : قـــالَ  ، ـــكَ ـــلَ هَ

.(٢ )« ــنَــاتِــهِ ــسَ كِــتَــابَ حَ ــطَــى  فــيُــعْ

بــســتــره  عـــلـــى عـــبـــاده  اهللا  الـــحـــديـــث تــفــضــل  فـــي  قــــال الـــمـــهـــلـــب: « 
منهم»(٣). شاء  من  ذنوب  يغفر  وأنه  القيامة،  يوم  لذنوبهم 

(١) برقم (٢٥٩٠). 
(٢) جزء من حديث في صحيح البخاري برقم (٢٤٤١)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٦٨). 

 .(٤٨٨ (٣) فتح الباري (١٠/ 



٤٩٦
ومــحــبــة  بــالــمــعــصــيــة،  الـــمـــجـــاهـــرة  وكــــره  بــالــســتــر  أمــــر  اهللا  ٢-أن 

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿ الــنــاس، قــال تــعــالــى:  نــشــرهــا بــيــن 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

.[١٩ ﴾ [ســورة الــنــور، آيــة رقــم:   Ú  Ù

فـــإذا كــان مــجــرد الــحــب صــاحــبــه مــهــدد بــالــعــذاب، فــكــيــف بــمــن 
يـــجـــهـــر ويـــنـــشـــر ويـــســـاعـــد عـــلـــى هــــذه الـــفـــواحـــش والـــمـــنـــكـــرات؟ بــل 

ويــســن الــقــوانــيــن لــحــمــايــتــهــا.
قــــال:  هــــريــــرةگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
 ، يــنَ ــرِ ــاهِ ــجَ الــمُ إالَّ  ــى  ــافً ــعَ مُ تِي  مَّ أُ لُّ  «كُ يقول:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ســمــعــت 
وقــدْ  ــبِــحَ  ــصْ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــالً ــمَ عَ ــيْــلِ  بــالــلَّ ــلُ  جُ الــرَّ ــلَ  ــمَ ــعْ يَ أنْ  ةِ  ــرَ ــاهَ ــجَ الــمُ ــنَ  مِ وإنَّ 
دْ  قَ وَ ا،  ذَ وكَ ا  ذَ كَ ةَ  حَ البَارِ لْتُ  مِ عَ  ، نُ فُالَ ا  يَ  : يَقُولَ فَ عليه،  هُ  اللَّ هُ  تَرَ سَ

.(١ )« ــنْــهُ ــهِ عَ الــلَّ ــتْــرَ  سِ ــفُ  ــشِ ــكْ يَ ــبِــحُ  ــصْ ، ويُ ــهُ بُّ هُ رَ ــتُــرُ ــسْ يَ ــاتَ  بَ
بــــــن بـــــطـــــال۴: «فــــــي الــــجــــهــــر بـــالـــمـــعـــصـــيـــة اســـتـــخـــفـــاف  قــــــال ا
الــعــنــاد  مــن  ضــرب  وفــيــه  الــمــؤمــنــيــن،  وبــصــالــحــي  اهللا ورســولــه  بــحــق  
الــمــعــاصــي  ألن  االســتــخــفــاف،  مـــن  الــســالمــة  بــهــا  الــســتــر  وفـــي  لــهــم. 
ومــن الــتــعــزيــر  حــد،  إن كــان فــيــه  ومــن إقــامــة الــحــد عــلــيــه  تــذل أهــلــهــا، 
األكــرمــيــن،  أكـــرم  فــهــو  اهللا  حــق  تــمــحــض  وإذا  حـــدا،  يــوجــب  لــم  إن 
يــفــضــحــه  لــم  الــدنــيــا  فــي  ســتــره  إذا  فــلــذلــك  غــضــبــه،  ســبــقــت  ورحــمــتــه 

برقم (٢٩٩٠).  مسلم  صحيح  برقم (٦٠٦٩)،  البخاري  صحيح   (١)
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٤٩٧
.(١ والــذي يــجــاهــر يــفــوتــه جــمــيــع ذلــك( اآلخــرة،  فــي 

هــذه  مـــن  بـــشـــيء  الـــمـــؤمـــن  تــلــبــس  فــــإذا  الــســتــر  يــحــب  اهللا  إن   -٣
األعـــمـــال  مـــن  ويـــكـــثـــر  ذلــــك  يـــســـتـــر  وأن  الـــتـــوبـــة  فــعــلــيــه  لـــــقـــــاذورات  ا

الــصــالــحــة.
عــمــرک  بــن  اهللا  عــبــد  حــديــث  مــن  مــســتــدركــه  فــي  الــحــاكــم   رو
ــهُ  لــلَّ ا ـــى  ـــهَ نَ ـــتِـــي  لَّ ا ةَ  ورَ ــــاذُ ــــقَ لْ ا هِ  ــــذِ هَ ـــوا  ِـــبُ ـــن ـــتَ قـــال: «اجْ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  أن 
ــبْــدِ  يُ ــنْ  ــهُ مَ نَّ ــإِ فَ  ، ــهِ الــلَّ لَــى  إِ ــتُــبْ  ــيُ لْ ،ِ وَ ــهِ الــلَّ ــرِ  ــتْ بِــسِ ــتِــرْ  ــتَ ــيَــسْ ــلْ فَ ــمَّ  لَ ــنْ أَ ــمَ فَ ــا،  ــنْــهَ عَ

.(٢ )« ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــهِ عَ الــلَّ كِــتَــابَ  ــيْــهِ  ــلَ ــمْ عَ ــقِ نُ ــتَــهُ  ــحَ ــفْ صَ ــنَــا  لْ
على  وحث  المسلمين  عورات  تتبع  عن  نهى  تعالى  اهللا  أن   -٤
برزة  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   فرو عليهم  الستر 
ــمْ  لَ وَ ــانِــهِ  بِــلِــسَ ــنَ  آمَ ــنْ  مَ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ ــا  قــال: «يَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  األســلــمــيگ 
 ، ــمْ تِــهِ ا رَ ــوَ عَ ــوا  ــعُ ــبَّ ــتَ تَ الَ  وَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ ــمُ لْ ا ــوا  ــابُ ــتَ ــغْ تَ الَ   ، ــهُ ــبَ ــلْ قَ ــانُ  يــمَ اإلِ ــلِ  خُ ــدْ يَ
ـــهُ  تَ رَ ـــوْ ــهُ عَ الــلَّ ــعَ  ــبَّ ــتَ تَ ـــنْ  مَ ، وَ ـــهُ تَ رَ ـــوْ ــهُ عَ الــلَّ ــعَ  ــبَّ ــتَ تَ ـــمْ  تِـــهِ ا رَ ـــوَ ــعَ عَ ــبَّ ــتَ تَ ـــنْ  ـــهُ مَ نَّ ـــإِ فَ

.(٣ )« ــتِــهِ ــيْ بَ فِــي  ــهُ  ــحْ ــضَ ــفْ يَ
ابـــن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو

.(٤٨٧ (١) فتح الباري (١٠/ 
(٢) (٣٤٧/٥) برقم (٧٦٨٩)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وصححه  صحيح،  سنده  عــلــوش:  عبدالسالم  الشيخ  محققه  وقــال  الذهبي،  ووافــقــه 

.(٦٦٣) برقم  الصحيحة  السلسلة  في  األلباني۴  الشيخ 
لغيره. صحيح  محققوه:   وقال  برقم (١٩٧٧٦)،   (٢٠/٣٣) (٣)



٤٩٨
مَ  وْ يَ ــهُ  الــلَّ هُ  تَرَ سَ ــا،  ــلِــمً ــسْ مُ ــتَــرَ  سَ نْ  مَ «...وَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمرک 

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ الــقِ
ذوي  عـــلـــى  لـــســـتـــر  ا لـــســـتـــر؛  بـــا لـــــمـــــراد  «ا لـــــنـــــووي۴:  ا قـــــال 
مــا  فــأ لـــفـــســـاد،  وا  بـــاألذ ـــا  مـــعـــروفً لــيــس  مــمــن  ونــحــوهــم  لــهــيــئــات  ا
لـــى  إ مــــره  أ فـــيـــرفـــع  عـــلـــيـــه،  ـــســـتـــر  يُ أال  فـــيـــســـتـــحـــب  بـــذلـــك  لـــمـــعـــروف  ا
عـــلـــيـــه  لـــســـتـــر  ا ألن  مـــفـــســـدة،  ذلــــك  مــــن  يـــخـــف  لــــم  إن  األمـــــر  ولــــي 

.(٢ ) لــفــســاد» وا اإليــذاء  فــي  يــطــمــعــه 
داود  أبو   رو اهللا،  مــن  لــســتــر  ا طــلــب  دعائهملسو هيلع هللا ىلص  مــن  كان   -٥
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  يــكــن  لم  قال:  عمرک  ابن  حديث  من  ســنــنــه  في 
ـــي  نِّ إِ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ «ا يــصــبــح:  وحــيــن  يــمــســي  حــيــن  لــكــلــمــات  ا هـــؤالء  يـــدع 
ــوَ  ــفْ ــعَ لْ ا لُــكَ  ــأَ سْ أَ ـــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، ةِ ـــرَ اآلخِ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا فـِـي  ــةَ  ــيَ فِ ــا ــعَ لْ ا لُــكَ  ــأَ سْ أَ
تِــي،  رَ ــوْ عَ ــرْ  ــتُ سْ ا ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا لِــي،  ــا مَ وَ ــلِــي  هْ أَ وَ يَايَ  نْ دُ وَ يــنِــي  دِ فِــي  ــةَ  فِــيَ ــا ــعَ لْ ا وَ
ــنْ  مِ ــنِــي  ــظْ ــفَ حْ ا ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا تـِـي،  ــا عَ وْ رَ ـــنْ  مِ آ وَ تـِـي-  ا رَ ــوْ عَ عــثــمــان:  وقــال   -
قِي،  وْ فَ نْ  مِ وَ لِي،  ا مَ شِ نْ  عَ وَ ــيــنِــي،  ــمِ يَ نْ  عَ وَ ي،  لْفِ خَ نْ  مِ وَ  ، يَّ دَ يَ يْنِ  بَ
قــال  داود،  بــو  أ قــال   .(٣ ) ــتـِـي» ــحْ تَ ـــنْ  مِ لَ  ـــتَـــا غْ أُ نْ  أَ ــتِــكَ  ــمَ ــظَ بِــعَ ـــوذُ  عُ أَ وَ

برقم (٢٥٨٠). مسلم  وصحيح  برقم (٢٤٤٢)،  البخاري  صحيح   (١)
واختصار. بتصرف  مسلم (٣٥١/٦)  صحيح  على  النووي  شرح   (٢)

(٣) برقم (٥٠٧٤)، وصححه الشيخ األلباني۴  في صحيح سنن أبي داود (٩٥٧/٣) 
برقم (٤٢٣٩).

٤٩٨CäÓné€aD@CäÓné€aD@ : :اهللاهللا@@·ça@@Ääë@@@@@·ça@@Ääë@@@



٤٩٩
.(١ لــخــســف( ا يــعــنــي:  وكــيــع: 

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

النهج األسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد النجدي (١١٥/٣ – ١٢٠)،   (١)
فقه األسماء الحسنى للشيخ عبدالرزاق البدر (ص٣٥٣ – ٣٥٧).



٥٠٠٥٠٠CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@:اهللاهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë



٥٠١



«»

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو فــقــد 
نْ  مَ ا،  دً احِ وَ إِالَّ  ةً  ائَ مِ ا،  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ أَ
لــســنــة  وا لــكــتــاب  ا فــي  وردت  لــتــي  ا لــحــســنــى  ا اهللا  أســمــاء  ومــن 
فـــي  لــــمــــلــــك  ا ذكــــــر  ورد  وقــــــد  لــــمــــلــــيــــك،  وا لـــــك،  لـــــمـــــا وا لــــمــــلــــك،  ا

 '  &  % $  #  "  !﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  مــــواضــــع،  عــــدة 
 4  3  2  1  0  / .  -  ,  +  *  )  (
 #  "  !﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال   ،[١١٤ رقــــم:  يــــة  آ طــــه،  [ســـــورة   ﴾
[ســــــورة   ﴾  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

 S  R  Q  P  ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال   ،[١ رقــــم:  يـــة  آ لـــجـــمـــعـــة،  ا
 ،[٢ -١ رقــــم:  يـــتـــان  آ لـــنـــاس،  ا [ســــورة   ﴾  W  V  U  T

برقم (٢٦٧٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٣٦)،  البخاري  صحيح   (١)





٥٠٢
[ســـــورة   ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê﴿ لــــى:  تــــعــــا وقــــــال 
واحـــــدة،  مــــرة  لـــمـــلـــيـــك  ا ذكــــر  ورد  وقــــد   ،[١٦ رقـــــم:  يــــة  آ فــــر،  غــــا

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿ لــــى:  تــــعــــا وقــــــال 
وقــد   ،[٥٥  -٥٤ رقــم:  يــتــان  آ لــقــمــر،  ا [ســورة   ﴾  F  E  D

 0  / تعالى:﴿.  قــولــه  فــي  مــرتــيــن  لــمــالــك  ا اســم  ذكــر  ورد 
 X  W﴿ قـــولـــه:  وفــــي   ،[٤ رقــــم  يــــة  آ تـــحـــة،  لـــفـــا ا [ســــورة   ﴾  1
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
آل  [ســـــورة   ﴾  r  q  p  o  n  m  l k  j  i h  g  f

.[٢٦ رقــم:  يــة  آ عــمــران، 
األمر  النافذ  «الملك؛  المعاني:  أصحاب  وقال  الزجاج:  قال 
يــمــلــكــه،  فــيــمــا  تــصــرفــه  أو  أمـــره  يــنــفــذ  مــالــك  كــل  لــيــس  إذ  مــلــكــه،  فــي 
كــلــهــم،  الــمــالــكــيــن  مــالــك  تــعــالــى  واهللا  الـــمـــالـــك،  مـــن  أعـــم  فــالــمــلــك 
.(١ تعالى»( جهته  من  أمالكهم  في  التصرف  استفادوا  إنما  والمالك 
لــــتــــام الـــمـــلـــك الـــجـــامـــع  وقـــــال الــــخــــطــــابــــي۴: «الـــمـــلـــك هــــو ا

.(٢ ألصــنــاف الــمــمــلــوكــات»(
.(٣ «فــأمــا الــمــالــك فــهــو الــخــاص الــمــلــك»(

للزجاج (ص٣٠). الحسنى  اللَّه  أسماء  تفسير   (١)
.(٤٠ (٢) شأن الدعاء (ص٣٩- 

.(٤٠ المصدر السابق (٣٩-   (٣)

٥٠٢CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@:اهللاهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë



٥٠٣
 B A @﴿:تعالى قــولــه  فــي  ذكـــره  ورد  الـــذي  الــمــلــيــك  أمــا 
ابــن كــثــيــر  ٥٥]، قــال  آيــة رقــم:  F E D C ﴾[ســورة الــقــمــر، 
ومقدرها،  كلها  لألشياء  الخالق  العظيم  الملك  عند  «أي:   :۴

.(١ ويــريــدون»( وهــو مــقــتــدر عــلــى مــا يــشــاء مــمــا يــطــلــبــون 

بــالــعــطــاء  تــتــم  إنــمــا  الــمــلــك  حــقــيــقــة  الــقــيــم۴: «إن  ابـــن  وقـــال 
واإلكـــرام واإلهــانــة واإلثــابــة والــعــقــوبــة والــغــضــب والــرضــا  والــمــنــع 
والتولية والعزل، وإعزاز من يليق به العز وإذالل من يليق به الذل، 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 r q p o n m lk j ih g f e d c b a
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s
آيــتــان  عـــمـــران،  آل  [ســــورة   ﴾  « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £

 g f ed c b a `  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[٢٧  -٢٦ رقــــم: 
ويــفــرج  ذنــبًــا  يــغــفــر   ،[٢٩ رقم:  آيــة  الــرحــٰمــن،  k j i h ﴾ [سورة 
ــــا، ويـــفـــك  ويــــأخــــذ ظــــالــــمً ـــا،  ـــا ويـــنـــصـــر مـــظـــلـــومً ــــا، ويـــكـــشـــف غـــمً كــــربً
ــا، ويــقــيــل عــثــرة  ا، ويــشــفــي مــريــضً ا، ويــجــبــر كــســيــرً عــانــيًــا، ويــغــنــي فــقــيــرً
ويــذهــب   ، ا، ويــعــطــي ســائــالً ويــذل عــزيــزً  ، ويــســتــر عــورة، ويــعــز ذلــيــالً
ا،  أقوامً ويرفع  الناس،  بين  األيام  ويداول   ،بأخر ويأتي  بدولة، 
ويــضــع آخــريــن، يــســوق الــمــقــاديــر الــتــي قــدرهــا قــبــل خــلــق الــســمــوات 
مــنــهــا  شــيء  يــتــقــدم  فــال  مــواقــيــتــهــا  إلــى  عــام  ألــف  بــخــمــســيــن  واألرض 

.(٣١٠ كثير۴ (١٣/  ابن  تفسير   (١)



٥٠٤
بــه   وجــر كــتــابــه  أحــصــاه  كــمــا  أحــصــاه  قــد  مــنــهــا  كــل  بــل  يــتــأخــر،  وال 
الممالك  في  المتصرف  فهو  علمه،  به  وسبق  حكمه،  ونفذ  قلمه، 
وحــــده، تـــصـــرف مــلــك قـــادر قـــاهـــر عـــادل رحـــيـــم تـــام الــمــلــك،  كــلــهــا 
فــتــصــرفــه  مـــعـــارض،  فـــيـــه  يـــعـــارضـــه  وال  مـــنـــازع  مــلــكــه  فـــي  يـــنـــازعـــه  ال 
واإلحــســان، والــحــكــمــة والــمــصــلــحــة  دائــر بــيــن الــعــدل  فــي الــمــمــلــكــة 

.(١ والــرحــمــة، فــال يــخــرج تــصــرفــه عــن ذلــك»(
UÔ]⁄à¯\;\É‚d;‡]⁄Á¸\;Ñ]l`;flŸ

اهللا تــعــالــى بــالــمــلــك ال شــريــك لــه دلــيــل ظــاهــر عــلــى  ١- تــفــرد 
 > = < ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــالــعــبــادة،  وحــده  إفـــراده  وجــوب 
رقــم:  آيــة  الــزمــر،  ? @I H G FE D C B A﴾ [ســورة 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال   ،[٦
.(٢ )«[١١٦ μ ´ ³ ﴾[سورة المؤمنون، آية رقم: 

ــا  نــفــعً وال  ضــرا  لــنــفــســه  يــمــلــك  ال  مــمــن  ســواه  مــن  عــبــادة  وأن 
تــعــالــى:  قـــال  الـــضـــالل،  أعـــظـــم  ا  نـــشـــورً وال  ـــا  مـــوتً وال  حـــيـــاة  وال 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸﴿
 É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â

.[٦٧ Ê  ﴾[ســورة الــزمــر، آيــة رقــم: 

(١) طريق الهجرتين البن القيم۴ (ص١١٥ – ١١٦).
.(٣١٠ كثير۴ (١٣/  ابن  تفسير   (٢)

٥٠٤CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@:اهللاهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë



٥٠٥
تــعــالــى:  قـــال  الــقــيــامــة،  يـــوم  ڽ  بــالــمــلــك  اخــتــصــاصــه   -٢
إنــمــا   ،[٤ رقــــم:  آيــــة  الـــفـــاتـــحـــة،  [ســـــورة   ﴾  1  0  /  .﴿
الــدنــيــا  مــالــك  أنـــه  مـــع  الـــديـــن  يـــوم  مــالــك  بــأنــه  نــفــســه  اهللا  اخــتــص 

واآلخــرة ألمــريــن اثــنــيــن:
(أ) أن اهللا يبدل األرض في ذلك اليوم غير األرض والسموات 

 t  s  r  q﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كــمــا  الـــســـمـــوات،  غــيــر 
﴾[ســــــــــورة   | {  z  y  x w v  u

.[٤٨ رقم:  آية  إبراهيم، 
يملكون  فهم  الدنيا،  الحياة  في  ملك  شبهة  لهم  البشر  أن  (ب) 
ولكنهم  والــفــضــة،  والــذهــب  والــبــســاتــيــن  والــقــصــور  الــضــيــاع 
بــيــن خــيــاريــن، إمـــا أن يـــزول عــنــهــم مــا يــمــلــكــونــه فــي الــدنــيــا، 
وإمــــا أن يـــزولـــوا عــنــه ويــخــلــفــوه وراءهـــــم، فــهــو مــلــك زائـــل 
يملكون  ال  والجزاء  الحساب  يوم  وفي  مسترجعة.  وعارية 
ــا، فــالــنــاس فــي ذلــك الــيــوم يــحــشــرون حــفــاة عـــراة غــرالً  شــيــئً

 È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â ﴿ ڽ:  قــال  كما  ا،  بهمً
تعالى:  وقــال   ،[٧٣ رقــم:  آيــة  األنــعــام،  Ê﴾ [ســورة   É

 e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \ ﴿
.[٢٦ رقم:  آية  الفرقان،  ﴾ [سورة   f

شــيء  يــعــجــزه  ال  الــعــظــيــمــة  الــقــدرة  لــه  الــمــلــك  تــعــالــى  اهللا  أن   -٣
تعالى:  قال  قدير،  شيء  كل  على  وهو  السماء  في  وال  األرض  في 



٥٠٦
 ì  ë  ê  éè  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ﴿

.[٤٤ î í ﴾ [ســورة فــاطــر، آيــة رقــم: 
مــســعــودگ  بـــن  اهللا  عــبــد  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــــا  ـــــا أبَ قــــــال: جـــــاء رجـــــل إلـــــى الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص مــــن أهـــــل الـــكـــتـــاب فــــقــــال: يَ
اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ، وَ ــبَــعٍ ــلَــى إصْ ئِــقَ عَ ــالَ ــلُ الــخَ ــمِ ــحْ نَّ اَهللا يَ ــكَ أَ ــغَ ــلَ بَ ! أَ ــمِ ــاسِ ــقَ الْ
  والثَّرَ  ، بَعٍ إصْ لَى  عَ رَ  جَ والشَّ  ، بَعٍ إصْ لَى  عَ ينَ  ضِ واألرَ  ، بَعٍ إصْ لَى  عَ
، فــأنــزلَ اهللا  هُ ــذُ اجِ ــوَ تْ نَ ــدَ ملسو هيلع هللا ىلص حــتَّــى بَ ــكَ الــنــبــيُّ ــحِ ــضَ ؟!  فَ ــعٍ ــبَ ــى إصْ ــلَ عَ
تــبــارك  يقول اهللا  روايــة:  وفــي   .(١)﴾¼  »  º  ¹  ¸﴿ ک: 

؟»(٢). ضِ األَرْ لُوكُ  مُ نَ  يْ أَ  ، لِكُ المَ ا  نَ «أَ وتعالى: 
حــديــث ابــن  ورو أحــمــد فــي مــســنــده ومــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
المنبر:  على  يوم  ذات  اآلية  هذه  قرأ  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  ک:  عمر 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸﴿
 ﴾Ê É  È  Ç  Æ Ä  Ã  Â
هِ  بِيَدِ ا  ذَ كَ هَ ولُ  قُ يَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص   ولُ   سُ رَ وَ  ،[٦٧ رقم:  آية  الزمر،  [سورة 
ـــا  نَ ــبَّــارُ أَ لْــجَ ـــا ا نَ ــهُ أَ ــسَ ــفْ نَ بُّ  الـــرَّ ــدُ  ــجِّ ــمَ : «يُ ـــرُ بِ ـــدْ يُ وَ ــا  ــهَ ــلُ بِ ــبِ ــقْ يُ ــا،  ــهَ كُ ــرِّ ــحَ يُ وَ
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  برسول  فرجف   ،« يمُ رِ الْكَ ا  نَ أَ يزُ  زِ الْعَ ا  نَ أَ لِكُ  الْمَ ا  نَ أَ بِّرُ  تَكَ الْمُ

.(٣ ن بــه( الــمــنــبــر حــتــى قــلــنــا: لــيــخــرَّ
مسلم (٢٧٨٧). وصحيح  البخاري (٤٨١١)،  صحيح   (١)
مسلم (٢٧٨٧). وصحيح  البخاري (٤٨١٢)،  صحيح   (٢)

إسناده  محققوه:   وقــال   ،(٥٤١٤) برقم   (٣٠٤  /٩) له  واللفظ  أحمد  اإلمــام  مسند   (٣)

٥٠٦CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@:اهللاهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë

=



٥٠٧
بــن  ا حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  ورو
لــجــنــة  ا يدخل  من  آخر  هو  الذي   - الرجل  قــصــة  في  مــســعــودگ 
لَــكَ  نَّ  ـــإِ فَ  ، ــنَّــةَ لــجَ ا ـــلِ  خِ دْ ـــا فَ ـــب  هَ ذْ «ا لــه:  يــقــول  اهللا  أن  فــيــه  وجـــاء   -
ــكُ  ــحَ ــضْ تَ  : وْ أ  - ــنِّــي  مِ ــرُ  ــخَ ــسْ تَ  : ــولُ ــقُ فــيََ ــا،  لِــهَ ــا ــثَ مْ أَ ةَ  ــرَ ــشْ عَ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــلَ  ــثْ مِ
ـــكَ  ـــحِ ضَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ســـــولَ   رَ ـــــتُ  يْ أَ رَ ـــدْ  ـــلـــقَ فَ  ،« ــــلِــــكُ لــــمَ ا ــــــتَ  نْ أَ وَ  - ـــي  ـــنِّ مِ
 ، ـــنْـــكَ  مِ ئُ  ـــزِ ـــهْ ـــتَ سْ أَ الَ  ـــي  نِّ «إِ يـــة:  روا وفـــي   ،(١ ) هُ ـــذُ جِ ـــوا نَ تْ  ـــدَ بَ حــتَّــى 

.(٢ ) « رٌ دِ ــا قَ ءُ  ــا شَ أَ ــا  مَ ــى  ــلَ عَ ــنِّــي  ــكِ لَ وَ
ى  تسمَّ من  يبغض  اهللا  وأن  الملوك،  بملك  ي  التسمِّ تحريم   -٤
الــبــخــاري   رو الــســالطــيــن،  ســلــطــان  أو  الــحــكــام  حــاكــم  أو  بــذلــك، 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
ـكَ  ــلـِ ــى مَ ــمَّ ــسَ تَ ــــلٌ  جُ ـــهِ رَ لـــلَّ ا ـــدَ  ـــنْ ـــةِ عِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ مَ ا ــــوْ يَ ــــاءِ  ــــمَ َسْ األْ ـــى  ـــنَ خْ قـــال: «أَ

.(٣ )« كِ ــالَ مْ َ األْ
.(٤ ک»( ــهُ  الــلَّ إِالَّ  ــالِــكَ  روايــتــه: «الَ مَ زاد ابــن أبــي شــيــبــة فــي 

قــال األشــعــتــي:  قــال ســفــيــان: مــثــل شــاهــان شــاه.
وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع؟ فقال: أوضع.

برقم (٢٧٨٨). مسلم  وصحيح  مسلم،  شرط  على  صحيح 

برقم (١٨٦). مسلم  وصحيح  البخاري (٦٥٧١)،  صحيح   (١)
برقم (١٨٦). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (٢١٤٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٢٠٥)،  البخاري  صحيح   (٣)

شيبة. أبي  ابن  مؤلفات  في  أجدها  ولم  صحيحه،  في  مسلم  ذكرها   (٤)

=



٥٠٨
بَثُهُ  خْ وأَ  ، ةِ يامَ القِ ومَ  يَ هِ  اللَّ علَى  لٌ  جُ رَ يَظُ  «أغْ مسلم:  رواية  وفي 
.(١ )« هُ اللَّ إالَّ  لِكَ  مَ الَ   ، الكِ األمْ لِكَ  مَ ى  مَّ يُسَ انَ  كَ لٌ  جُ رَ  ، يْهِ لَ عَ يَظُهُ  غْ وأَ

واســـتـــدل بـــهـــذا الـــحـــديـــث عـــلـــى تــحــريــم  قــــال ابــــن حـــجـــر۴: 
الـــتـــســـمـــي بــــهــــذا االســــــم لــــــورود الـــوعـــيـــد الــــشــــديــــد، ويـــلـــتـــحـــق بــــه مــا 
فــــي مـــعـــنـــاه مـــثـــل: خـــالـــق الـــخـــلـــق، وأحــــكــــم الـــحـــاكـــمـــيـــن، وســـلـــطـــان 

.(٢ األمــراء( وأمــيــر  الــســالطــيــن، 
وقـــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: وقــــد ألـــحـــق بـــعـــض أهــــل الـــعـــلـــم بـــهـــذا 
يــقــضــي  مــــن  إال  الـــقـــضـــاة  قـــاضـــي  لـــيـــس  وقــــــال:  لــــقــــضــــاة»،  ا «قــــاضــــي 
ا فــإنــمــا يــقــول لــه:  أمــرً إذا قــضــى  الــذي  خــيــر الــفــاصــلــيــن،  وهــو  بــالــحــق 

.(٣ كــن فــيــكــون(
االســــم:  بـــهـــذا  عــلــيــه  ـــثـــنـــي  ويُ ربــــه  يــمــجــد  كــــان  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن   -٥
حــديــث  فـــــرو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن  الـــمـــلـــك، 
الــلــيــل  مـــن  قــــام  إذا  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  كــــان  قـــــال:  عـــبـــاسک  بـــن  اهللا  عبد 
ضِ  األَرْ وَ اتِ  ـــوَ ـــمَ الـــسَّ ـــيِّـــمُ  قَ ــــتَ  نْ أَ  ، ـــدُ ـــمْ لْـــحَ ا ـــكَ  لَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ قـــال: «ا يــتــهــجــد 
ـــنْ  مَ وَ ضِ  األَرْ وَ اتِ  ـــوَ ـــمَ الـــسَّ ـــكُ  ـــلْ مُ لَـــكَ   ، ـــدُ ـــمْ ـــحَ لْ ا ــــكَ  لَ وَ  ، ـــنَّ فِـــيـــهِ ــــنْ  مَ وَ
 ، ــنَّ فِــيــهِ ـــنْ  مَ وَ ضِ  األَرْ وَ اتِ  ـــوَ ـــمَ الـــسَّ ـــورُ  نُ ـــتَ  نْ أَ  ، ــدُ ــمْ لْــحَ ا ـــكَ  لَ وَ  ، ــنَّ ــيــهِ فِ

(١)  برقم (٢١٤٣).
.(٥٩٠ (٢)  الفتح (١٠/ 

(٣) زاد المعاد (٢/ ٣٤٠ – ٣٤١).

٥٠٨CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@CŸÓ‹‡€a@Ÿ€b‡€a@Ÿ‹‡€aD@:اهللاهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë



٥٠٩
١) الــحــديــث. )«... ضِ األَرْ اتِ وَ ــوَ ــمَ الــسَّ ــلِــكُ  ــتَ مَ نْ ، أَ ــدُ ــمْ لَــكَ الْــحَ وَ

مسعودگ  بن  اهللا  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
ــكُ  ــلْ لْــمُ ا ــى  ــسَ مْ أَ وَ ــنَــا  ــيْ ــسَ مْ قــال: «أَ أمــســى  إذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  قــال: كــان 
الحسن:  قال   ،« لَهُ يكَ  رِ شَ الَ  هُ  دَ حْ وَ هُ  اللَّ إِالَّ  لَهَ  إِ الَ   ، هِ لِلَّ دُ  مْ الْحَ وَ  ، هِ لِلَّ
ـــهُ  لَ ــكُ وَ ــلْ لْــمُ ـــهُ ا هـــذا: «لَ فــحــدثــنــي الــزبــيــد أنـــه حــفــظ عــن إبــراهــيــم فــي 
 ، ــةِ ــيْــلَ الــلَّ هِ  ــذِ ــيْــرَ هَ لُــكَ خَ ــأَ سْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ  ، يــرٌ ــدِ ءٍ قَ ــيْ شَ ــلِّ  كُ ــلَــى  ــوَ عَ هُ ــدُ وَ ــمْ الْــحَ
ـــوذُ  عُ ـــي أَ نِّ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ــا  هَ ــدَ ــعْ بَ ــا  ـــرِّ مَ شَ ، وَ ــةِ ــلَ ــيْ الــلَّ هِ  ـــذِ ـــرِّ هَ شَ ـــنْ  بِـــكَ مِ ــــوذُ  عُ أَ وَ
فِــي  ابٍ  ــذَ ــنْ عَ بِــكَ مِ ــوذُ  عُ ــي أَ نِّ إِ ــمَّ  الــلــهُ  ، لْــكِــبَــرِ ــوءِ ا سُ ــلِ وَ ــسَ لْــكَ ــنَ ا بِــكَ مِ
ــنَــا  ــبَــحْ صْ ــا : «أَ أيــضً ذلــك  قــال  أصــبــح  وإذا   ،« ــرِ ــبْ ــقَ لْ ا فِــي  ابٍ  ــذَ عَ وَ ــارِ  لــنَّ ا

.(٣ )(٢ )« ــهِ ــكُ لِــلَّ ــلْ لْــمُ ــبَــحَ ا صْ أَ وَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٧٦٩). مسلم  وصحيح  برقم (١١٢٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٧٢٣). مسلم  صحيح   (٢)

الــــنــــجــــدي  مــــحــــمــــد  لـــلـــشـــيـــخ  الــــحــــســــنــــى  ـــــه  الـــــلَّ أســـــمـــــاء  شـــــــرح  فـــــي  األســـــمـــــى  (٣) الــــنــــهــــج 
 – الــبــدر (ص١١٨  عــبــدالــرزاق  لــلــشــيــخ  الــحــســنــى  األســمــاء  فــقــه   ،(٩٥/١ –١٠٧)

.(٥٠  – (ص٤٦  األشقر،  عمر  للدكتور  الحسنى  اللَّه  أسماء   ،(١٢٢



٥١٠٥١٠CÂÓn‡€a@Ï‘€aD@@ZCÂÓn‡€a@Ï‘€aD@@Zاهللاهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë



٥١١



«»

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
أن  هـــــريـــــرةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  فـــــــرو
نْ  مَ ا،  دً احِ وَ إِالَّ  ةً  ائَ مِ ا،  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ أَ
الــقــوي  اهللا:  كــتــاب  فــي  وردت  الــتــي  الــحــســنــى  اهللا  أســمــاء  ومــن 

الــمــتــيــن.
عــدد مــن الــمــواضــع،  فــقــد جــاء ذكــره فــي الــقــرآن فــي  أمــا الــقــوي 

 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  »﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
األنــفــال،  Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ ﴾ [ســورة 

.[٥٢ آيــة رقــم: 
 Q  P  O  NM  L  K  J  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقـــــــــال 

برقم (٢٦٧٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٣٦)،  البخاري  صحيح   (١)





٥١٢
 X﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٤٠ رقـــم:  آيــة  الــحــج،  S  R ﴾ [ســـورة 
 ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

.[٦٦ k j i h g f ﴾ [ســورة هــود، آيــة رقــم: 
 V U T﴿ تعالى:  قوله  في  واحدة  مرة  ورد  فقد  المتين  وأما 

.[٥٨ الــذاريــات، آيــة رقــم:  Z Y X W ] ﴾ [ســورة 

 Í Ì Ë Ê﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  فـــــي  جـــــريـــــر۴  بــــــن  ا قــــــال 
يــنــفــذ  راد،  قــضــاءه  يــرد  وال  غــالــب،  يــغــلــبــه  ال  قــوي  اهللا  إن   ﴾Î
أمــــره، ويــمــضــي قـــضـــاءه فـــي خــلــقــه، شـــديـــد عــقــابــه لــمــن كــفــر بــآيــاتــه 

.(١ وجــحــد حــجــجــه(
لـــقـــادر،  ا بـــمـــعـــنـــى  يـــكـــون  قـــد  لـــقـــوي  لـــخـــطـــابـــي۴: «ا ا وقــــال 
لـــتـــام  ا مـــعـــنـــاه:  ويــــكــــون  عـــلـــيـــه،  قـــــدر  فـــقـــد  شـــــيء  عـــلـــى  قـــــوي  ومـــــن 
األحـــــوال،  مـــن  حــــال  فـــي  لـــعـــجـــز  ا عـــلـــيـــه  يـــســـتـــولـــي  ال  لــــذي  ا لـــقـــوة  ا
بــعــض  وعـــن  مــتــنــاهــيــة  قــوتــه  فـــإن  لــقــوة  بــا وصـــف  وإن  لــمــخــلــوق  وا

.(٢ ) قــاصــرة» األمــور 
وقـــال الــشــيــخ الــســعــدي۴: «الــقــوي الــمــتــيــن، هــو فــي مــعــنــى 
وعــزة الــغــلــبــة،  الــذي لــه الــعــزة كــلــهــا، عــزة الــقــوة،  الــعــزيــز، والــعــزيــز 
وقــهــر  الـــمـــخـــلـــوقـــات،  مـــن  أحــــد  يـــنـــالـــه  أن  فـــامـــتـــنـــع  االمـــتـــنـــاع،  وعــــزة 

.(٣٨٧٥ (١) جامع البيان (٥/ 
(٢) شأن الدعاء ص٧٧.

٥١٢CÂÓn‡€a@Ï‘€aD@@ZCÂÓn‡€a@Ï‘€aD@@Zاهللاهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë



٥١٣
فــمــا  لــعــظــمــتــه،  وخــضــعــت  الــخــلــيــقــة،  لــه  ودانت  الموجودات،  جــمــيــع 
يــخــرج  وال  هارب،  يعجزه  وال  يكن،  لم  يشأ  لم  وما  كان  اهللا  شاء 
ومــن قــوتــه أنــه أوصــل رزقــه إلــى جــمــيــع الــعــالــم،  أحــد.  عــن ســلــطــانــه 
ومـــــن قــــدرتــــه وقــــوتــــه أنـــــه يـــبـــعـــث األمـــــــوات بـــعـــد مــــا مـــزقـــهـــم الـــبـــلـــى 
بـــتـــلـــعـــتـــهـــم الـــطـــيـــور والـــســـبـــاع، وتـــفـــرقـــوا  وعـــصـــفـــت بـــهـــم الــــريــــاح، وا
أحــد،  وتــمــزقــوا فــي مــهــامــه الــقــفــار، ولــجــج الــبــحــار، فــال يــفــوتــه مــنــهــم 

.(١ األرض مــنــهــم، فــســبــحــان الــقــوي الــمــتــيــن»( ويــعــلــم مــا تــنــقــص 
٢)، وقــال  فــقــد قـــال ابـــن قــتــيــبــة: «الــشــديــد الـــقـــوي»( أمـــا الــمــتــيــن، 
تلحقه  وال  قوته،  تنقطع  ال  الذي  القوي  الشديد  المتين  الخطابي: 

.(٣ وال يــمــســه لــغــوب( فــي أفــعــالــه مــشــقــة 
وفــي الــمــقــصــد: الــقــوة تــدل عــلــى الــقــدرة الــتــامــة، والــمــتــانــة تــدل 

 .(٤ هللا تــعــالــى( عــلــى شــدة الــقــوة 
قــال ابــن الــقــيــم۴:

ــا  ــمــعً  جَ ـــــوَ ــــــهُ الـــــقُ يُّ لَ ـــــوِ ــــــــوَ الـــــقَ هُ ــــــــانِوَ مَ َزْ األْ انِ وَ ـــــــوَ ـــهُ ذُو األَكْ ــــــــالَــى الـــلَّ تــعَ

المنان  كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  وتيسير  ص٣٠،  العالم  الملك  الرحيم  فتح   (١)
بتصرف. (ص١١٠١) 

ص٤٢. الحديث  غريب   (٢)
(٣) شأن الدعاء ص٧٧.

.٨١-٨٢ ص  المقصد األسنى   (٤)



٥١٤
UflË⁄àˆ\;flÁÉ‚d;‡]⁄Á¸\;Ñ]l`;flŸ

لــقــضــائــه  راد  فــال  لــه،  شــريــك  ال  وحــده  ــا  جــمــيــعً هللا  الــقــوة  أن   -١
مــن  ويـــذل  يــشــاء،  مــن  يــعــز  ألمـــره،  غــالــب  وال  لــحــكــمــه،  مــعــقــب  وال 
اهللا،  أعزه  من  فالعزيز  يشاء،  من  ويخذل  يشاء،  من  وينصر  يشاء، 
مــن  والمخذول  اهللا،  نصره  من  والمنصور  اهللا،  أذله  من  والذليل 

 T S RQ P O N M L﴿ تــعــالــى:  قـــال  اهللا،  خــذلــه 
 ،[١٦٠ رقم:  آية  عمران،  آل  Z Y X W V U﴾ [سورة 
 ﴾  ï î í ì ë êé è ç æ å﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

.[٢١ [ســورة الــمــجــادلــة، آيــة رقــم: 
وااللـــتـــجـــاء إلـــيـــه وحـــــده، وطـــلـــب الــنــصــر  فــيــنــبــغــي الــتــعــلــق بــــاهللا 
ويــقــيــنًــا بــحــصــول الــنــجــاة مــمــا يــخــاف واالمــتــنــاع مــمــا يــضــر  ــا  مــنــه إيــمــانً

 êé è ç æ å﴿ تــعــالــى:  قـــال  مـــكـــروه،  لــكــل  والـــدفـــع 
.[٢١ ï î í ì ë ﴾ [الــمــجــادلــة، آيــة رقــم: 

آيــة  مــريــم،  ﴿! " # $﴾ [ســورة  تــعــالــى:  قــال   -٢
 ،(١ واجــتــهــاد( وحـــرص  بــجــد  أي  كــثــيــر۴:  ابـــن  قـــال   ،[١٢ رقـــم: 
[ســـورة    ﴾ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥   ~  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

 « ª © ¨﴿ وقــال تــعــالــى:   ،[٢٦ آيــة رقــم:  الــقــصــص، 
االســمــان  هــذان  تــضــمــن   ،[٦٠ رقــم:  آيــة  األنــفــال:  ¬ ® ﴾ [ســورة 

.(٢٢١  /٩) ۴ (١) تفسير ابن كثير 

٥١٤﴾. - , + * ) ( . - , + * ) ( ﴿ZÛ€b»m@È€Ï”@…fl@pb–”Î@ZÛ€b»m@È€Ï”@…fl@pb–”Î@ ٥١٤CÂÓn‡€a@Ï‘€aD@@ZCÂÓn‡€a@Ï‘€aD@@Zاهللاهللا@@·ça@Ääë@@·ça@Ääë



٥١٥
اهللا  وهب  وقد  والمتانة،  القوة  وهما  عظيمتين  صفتين  الكريمان 
وردت  وقــــد  بـــهـــم.  يـــلـــيـــق  مــــا  الـــصـــفـــتـــيـــن  هـــاتـــيـــن  مــــن  لـــعـــبـــاده  تـــعـــالـــى 
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو بــهــمــا،  االتــصــاف  عــلــى  تــحــث  الــنــصــوص 
يُّ  ــوِ الــقَ ـــنُ  مِ ـــؤْ ـــمُ لْ قـــال: «ا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن 
صْ  رِ احْ  . يْرٌ خَ لٍّ  كُ وفي   ، عِيفِ الضَّ نِ  مِ ؤْ المُ نَ  مِ هِ  اللَّ إلى  بُّ  حَ أَ وَ يْرٌ  خَ
فــال   ، شيءٌ ابَكَ  صَ أَ وإنْ   ، زْ تَعْجَ الَ  وَ هِ  باللَّ تَعِنْ  اسْ وَ  ، عُكَ نْفَ يَ ما  علَى 
ــاءَ  شَ ــا  مَ وَ ــهُ  لــلَّ اَ رَ  دَّ قَ  : لْ قُ لَــكِــنْ  وَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ كــانَ  ــتُ  ــلْ ــعَ فَ نِّــي  أَ لــو   : ــلْ ــقُ تَ

.(١ )« ــيْــطَــانِ الــشَّ ــلَ  ــمَ ــتَــحُ عَ ــفْ تَ ــإِنَّ لَــوْ  فَ ؛  ــلَ ــعَ فَ

المتين،  القوي  االسم:  بهذا  ربه  يسأل  أن  للمؤمن  يشرع  ٣-أنه 
أن يـــرزقـــه ويــشــفــيــه ويــعــطــيــه مـــن خــيــر الــدنــيــا واآلخـــــرة، قـــال تــعــالــى: 
﴾ [سورة الذاريات، آية رقم:   [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
بــن  عــثــمــان  حــديــث  مــن  والــتــرمــذي  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو  ،[٥٨
ــادَ  ــدْ كَ ــعٌ قَ جَ بِــي وَ ملسو هيلع هللا ىلص وَ ــولُ اهللاِ سُ ــانِــي رَ تَ أبــي الــعــاصگ أنــه قــال: أَ
 ، اتٍ ــرَّ ــعَ مَ ــبْ ــيــنِــكَ سَ ــمِ ــهُ بِــيَ ــحْ ــسَ ملسو هيلع هللا ىلص: «امْ ـــولُ اهللاِ سُ ــالَ لِــي رَ ــقَ ــنِــي، فَ ــلِــكُ ــهْ يُ
 ، لِكَ ذَ لْتُ  عَ فَ فَ  : الَ قَ  .« دُ جِ أَ ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ تِهِ  رَ دْ قُ وَ هِ  اللَّ ةِ  بِعِزَّ وذُ  عُ أَ  : لْ قُ وَ

.(٢) مْ هُ يْرَ غَ وَ لِي  هْ أَ بِهِ  رُ  آمُ لْ  زَ أَ لَمْ  فَ بِي،  انَ  كَ ا  مَ اُهللا   بَ  هَ ذْ أَ فَ

تعالى  اهللا  بقوة  إال  ک  اهللا  طاعة  على  للعبد  قوة  ال  أنه   -٤
(١) برقم (٢٦٦٤).

له. واللفظ  الترمذي (٢٠٨٠)  وسنن  برقم (٢٢٠٢)،  مسلم  صحيح   (٢)



٥١٦
تــعــالــى،  بــاهللا  إال  لــمــعــاصــي  ا اجــتــنــاب  عــلــى  لــه  حــول  وال  وتــوفــيــقــه، 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  قيسگ  بن  اهللا  عبد  حديث  من  الصحيحين  وفي 
كــنــوز  مــن  هــي   (١ كــلــمــة( أعــلــمــك  أال  قــيــس  بــن  اهللا  عــبــد  يــا  لـــه:  قـــال 
قــال  لــنــووي۴:  ا قــال   ،(٢ )« ــهِ لــلَّ بِــا إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ لَ  ــوْ حَ لــجــنــة: «الَ  ا
اهللا  لــــى  إ وتـــفـــويـــض  اســـتـــســـالم  كـــلـــمـــة  نـــهـــا  أ ذلــــك  ســـبـــب  لـــعـــلـــمـــاء:  ا
راد  وال  غـــيـــره،  صـــانـــع  ال  نــــه  وأ لــــه،  بــــاإلذعــــان  واعــــتــــراف  تـــعـــالـــى، 

.(٣ األمــر( مــن  ــا  شــيــئً يــمــلــك  ال  لــعــبــد  ا وأن  ألمــره، 
تــحــصــيــل  فـــي  قـــوة  وال  شـــر،  دفـــع  فـــي  حـــول  مـــعـــنـــاه: «ال  وقـــيـــل: 

إال بــاهللا». خــيــر 
بـــصـــاحـــبـــه  يـــفـــضـــي  لـــدنـــيـــا  ا فـــي  لـــصـــفـــتـــيـــن  ا تـــيـــن  بـــهـــا اإليــــمــــان   -٥
لـــى،  تـــعـــا اهللا  عـــلـــى  إال  يـــعـــتـــمـــد  وال  بــــاهللا،  إال  يـــتـــعـــلـــق  ال  نــــه  أ لــــى  إ
قــوة  ال  ضــعــيــف  اهللا  دون  مــا  أن  لــعــلــمــه  دونه  مــا  كــل  عــن  ويــتــخــلــى 
تــعــلــق  لــمــن  مــة  لــقــيــا ا يــوم  تــنــكــشــف  لــحــقــيــقــة  ا وهـــذه  حـــول.  وال  لــه 

 `  _  ﴿ لــى:  تــعــا قـــال  يــنــفــعــهــم،  ال  ولــكــن  لــدنــيــا  ا فــي  اهللا  بــغــيــر 
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

.[١٦٥ رقــم:  يــة  آ لــبــقــرة،  ا [ســورة   ﴾  n

الجنة. في  مدخر  ثواب  أنه  هنا  الكنز  ومعنى  الجنة،  كنوز  من  كنز  قوله:   (١)
برقم (٢٧٠٤). مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٨٤)،  البخاري  صحيح   (٢)

فقه   ،(٣٥/٢) النجدي  محمد  للشيخ  الحسنى  اللَّه  أسماء  شرح  في  األسمى  النهج   (٣)
.(١٨٦ البدر (ص١٨٣-  عبدالرزاق  للشيخ  الحسنى  األسماء 
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٥١٧
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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.﴾. - , + * ) ( ﴿

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد.. 
 * ) ( '& % $ # " !﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +

[٢١٦ > = ﴾ [ســورة الــبــقــرة، آيــة رقــم: 

كـــان  بـــعـــدمـــا  اهللا،  ســـبـــيـــل  فــــي  الـــقـــتـــال  فـــــرض  فـــيـــهـــا  اآليـــــة  «هـــــذه 
الـــمـــؤمـــنـــون مـــأمـــوريـــن بـــتـــركـــه لــضــعــفــهــم وعــــدم احـــتـــمـــالـــهـــم لـــذلـــك، 
فـــلـــمـــا هـــاجـــر الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص إلــــى الـــمـــديـــنـــة، وكـــثـــر الـــمـــســـلـــمـــون وقـــــووا، 
من  فيه  لما  للنفوس  مكروه  أنه  وأخبر  بالقتال،  تعالى  اهللا  أمرهم 
للمتالف،  والتعرض  المخاوف  أنواع  وحصول  والمشقة،  التعب 
هــذا فــهــو خــيــر مــحــض لــمــا فــيــه مــن الــثــواب الــعــظــيــم، والــتــحــرز  ومــع 
وغير  بالغنائم،  والظفر  األعداء  على  والنصر  األليم،  العقاب  من 

ــرب عــلــى مــا فــيــه مــن الــكــراهــة. ذلــك مــمــا هــو مُ
عن  القعود  مثل  وذلــك   ﴾6  5  4  3  2  1 قوله:﴿0 
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األعداء  وتسلط  الخذالن،  يعقبه  ألنه  شر  فإنه  الراحة  لطلب  الجهاد 
العظيم  األجر  وفوات  والهوان،  الذل  وحصول  وأهله،  اإلسالم  على 
وحـــصـــول الـــعـــقـــاب. وهــــذه اآليـــــات عـــامـــة فـــي أن أفـــعـــال الــخــيــر الــتــي 
أفعال  وأن  شــك،  بال  خير  أنها  المشقة  من  فيها  لما  النفوس  تكرهها 
فهي  والــلــذة  الــراحــة  مــن  فــيــهــا  لــمــا تــتــوهــمــه  الــنــفــوس  تحبها  الــتــي  الــشــر 
الغالب  ولكن  ا،  مــطــردً األمــر  فليس  الدنيا  أحــوال  وأمــا  شــك،  بــال  شــر 
ا مــن األمـــور فــقــيــض اهللا لــه من  عــلــى الــعــبــد الــمــؤمــن أنــه إذا أحــب أمـــرً
األســبــاب مــا يــصــرفــه عــنــه أنــه خــيــرُ لــه، فــاألوفــق لــه فــي ذلــك أن يشكر 
بالعبد  أرحــم  تعالى  اهللا  أن  يعلم  ألنــه  الــواقــع  فــي  الخير  ويعتقد  اهللا، 
كما  منه،  بمصلحته  وأعلم  منه،  عبده  مصلحة  على  وأقــدر  نفسه  من 
أن  بــكــم  فــالــالئــق   .﴾  =  <  ;  :  9  8  ﴿ تــعــالــى:  قــال 

ساءتكم»(١). أو  سرتكم  سواء  أقداره  مع  تمشوا 

لــــقــــيــــم۴: فـــــي هــــــذه اآليـــــــة عــــــدة حــــكــــم وأســـــــرار  بــــــن ا قــــــال ا
ومــصــالــح لــلــعــبــد:

والمحبوب  بالمحبوب،  يأتي  قد  المكروه  أن  علم  إذا  العبد  فإن 
المسرة،  جانب  مــن  المضرةُ  توافيه  أن  يأمن  لــم  بالمكروه،  يأتي  قــد 
ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب؛ 

. العبدُ يعلمهُ  ال  ما  منها  يعلمُ  اهللا  فإن 
المنان (ص١٠٢). كالم  تفسير  في  الرحٰمن  الكريم  تيسير   (١)
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األمــر: امــتــثــال  (أ) 
فــي  عـــلـــيـــه  شـــق  وإن  األمـــــر،  امـــتـــثـــال  مـــن  لـــه  أنـــفـــع  ال  أنــــه  مـــنـــهـــا: 
 ، وأفــــراحٌ ولــــذاتٌ  ومـــســـراتٌ  خـــيـــراتٌ  كــلــهــا  عــواقــبــه  ألن  االبـــتـــداء، 

. وإن كــرهــتــه نــفــســه فــهــو خــيــرٌ لــهــا وأنــفــعُ
هــويــتــه  وإن  الــنــهــي،  ارتـــكـــاب  مــن  عــلــيــه  أضـــر  ـــيءَ  شَ ال  وكــذلــك 
وشــــــرورٌ  وأحـــــــــزانٌ  آالمٌ  كـــلـــهـــا  عــــواقــــبــــه  فـــــإن  إلــــيــــه؛  ومــــالــــت  نـــفـــســـه 
، وخـــاصـــيـــة الــعــقــل تــحــمــل األلــــم الــيــســيــر لــمــا يــعــقــبــه مــن  ومـــصـــائـــبُ
قبها  يعْ لما  اليسيرة  اللذة  واجتناب  الكثير،  والخير  العظيمة  اللذة 

والــشــر الــطــويــل. مــن األلــم الــعــظــيــم 
الكيس  والعاقل  غاياتها،  إلى  المباديَ  يجاوزُ  ال  الجاهل  فنظرُ 
وراء  مــا   فــيــر مــبــاديــهــا،  ســتــور  وراء  مــن  الــغــايــات  إلــى  يــنــظــر  ــا  دائــمً
الــمــنــاهــي   فير والمذمومة،  المحمودة  الغايات  من  الستور  تلك 
تناوله  إلى  لذاته  دعته  فكلما   ، قاتلٌ سم  فيه  لط  خُ قد  لذيذٍ  كطعام 
ــفــض  كــدواءٍ كــريــه الــمــذاق مُ األوامــر   ويــر نــهــاه مــا فــيــه مــن الــســم، 
إلــى الــعــافــيــة والــشــفــاء، وكــلــمــا نــهــاه كــراهــة مــذاقــه عــن تــنــاولــه أمــره 

نــفــعــه بــالــتــنــاول.
لــــغــــايــــات مــن  ــــــدرك بــــه ا هـــــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى فـــضـــل عـــلـــم تُ ولــــكــــن 
لما  الطريق  مشقة  تحمل  على  نفسه  به  يوطن  صبر  وقوة  مباديها، 



٥٢٢
وإذا  ذلك،  عليه  تعذر  والصبر  اليقين  فقد  فإذا  الغاية؛  عند  يؤمل 
قــوي يــقــيــنــه وصــبــره هــان عــلــيــه كــل مــشــقــةٍ يــتــحــمــلــهــا فــي طــلــب الــخــيــر 

الــدائــمــة. والــلــذة  الــدائــم 
اهللا: (ب) الــتــفــويــض إلــى 

اآليــة: أنــهــا تــقــتــضــي مــن الــعــبــد الــتــفــويــض إلــى  ومــن أســرار هــذه 
لما  له،  ويقضيه  له  يختاره  بما  والرضا  األمور،  عواقب  يعلم  من 

ــســن الــعــاقــبــة. حُ يــرجــو فــيــه مــن 
يــســألــه  وال  عــلــيــه،  يــخــتــار  وال  ربـــه،  عــلــى  يــقــتــرح  ال  أنـــه  ومــنــهــا: 
فــال  يــعــلــم!  ال  وهــو  فــيــه  وهــالكــه  فــلــعــل مــضــرتــه  عــلــم؛  بــه  لــيــس لــه  مــا 
يــرضــيــه  وأن  لــه،  االخــتــيــار  حــســن  يــســألــه  بــل  ــا،  شــيــئً ربــه  عــلــى  يــخــتــار 

بــمــا يــخــتــاره، فــال أنــفــع لــه مــن ذلــك.
أمــده  لــه؛  يــخــتــاره  بــمــا  ورضـــي  ربـــه،  إلــى  فــوض  إذا  أنــه  ومــنــهــا: 
فـــيـــمـــا يـــخـــتـــاره لـــه بـــالـــقـــوة عـــلـــيـــه والـــعـــزيـــمـــة والـــصـــبـــر، وصـــــرف عــنــه 
ــســن  حُ مـــن  وأراه  لــنــفــســه،  الــعــبــد  اخــتــيــار  عـــرضـــة  هـــي  الـــتـــي  اآلفــــات 
عــواقــب اخــتــيــاره لــه مــا لــم يــكــن لــيــصــل إلــى بــعــضــه، بــمــا يــخــتــاره هــو 

لــنــفــســه.
(ج)  تــفــريــغ الــقــلــب مــن الــشــواغــل:

االختيارات،  أنواع  في  المتبعة  األفكار  من  يريحه  أنه  ومنها: 
عقبةٍ  في  منها  يصعد  التي  والتدبيرات  التقديرات  من  قلبه  ويفرغ 
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ـــدر عــلــيــه، فــلــو  خـــروج لـــه عــمــا قُ هـــذا فـــال  ويـــنـــزل فـــي أخــــر، ومـــع 
اهللا أصــابــه الــقــدر وهــو مــحــمــودٌ مــشــكــورٌ مــلــطــوفٌ بــه  رضــي بــاخــتــيــار 
ألنه  فيه؛  به  ملطوفٍ  غير  مذمومٌ  وهو  القدر  عليه   جر وإال  فيه، 

مــع اخــتــيــاره لــنــفــســه.
ومـــتـــى صـــح تـــفـــويـــضـــه ورضــــــاه؛ اكـــتـــنـــفـــه فـــي الـــمـــقـــدور الــعــطــف 
ـــطـــفـــه، فــعــطــفــه يـــقـــيـــه مــا  عـــلـــيـــه، والـــلـــطـــف بــــه، فــيــصــيــر بـــيـــن عـــطـــفـــه ولُ

يــحــذره، ولــطــفــه يــهــون عــلــيــه مــا قــدره.
تــحــيــلــه  نــفــوذه  أســبــاب  أعــظــم  مــن  كــان  الــعــبــد  فــي  الــقــدرُ  نــفــذ  إذا 

!(١ فــي رده، فــال أنــفــع لــه مــن االســتــســالم لــه والــرضــى بــه(
UÏ⁄ÁÖ“’\;ÏÁ˙\;Å\Ê…;flŸÂ

تعالى:﴿! " # ﴾. لــقــولــه  الــجــهــاد؛  فــرضــيــة   -١
من  كراهته  ال  عليه؛  كتب  مــا  كــره  إذا  اإلنــســان  على  حــرج  ال  أنــه   -٢
من  أمــا  الطبيعة؛  حيث  من  كراهته  ولكن  بــه،  الــشــارع  أمــر  حيث 

به. الصدر  وانشراح  الرضا،  فالواجب  به  الشارع  أمر  حيث 
   *   )   (﴿ تعالى:  لقوله  الغيب؛  يعلمون  ال  البشر  ٣-أن 
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(١) فوائد الفوائد (ص١٤٧ – ١٤٩) بتصرف.
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بــمــا  الــعــبــد  عــلــى  كــونــيًــا  أو  ـــا،  شـــرعـــيً ــا  حــكــمً يــحــكــم  قـــد  اهللا  أن   -٤

يــكــره وهــو خــيــر لــه.
أنــسگ:  حــديــث  ولــذلــك جــاء فــي مــســنــد اإلمـــام أحــمــد مــن   
نِـــي  ـــدُ جِ أَ ــــي  نِّ إِ  : ــــالَ قَ  ،« ـــمْ ـــلِ سْ لـــرجـــل:«أَ قـــال  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  أن 

.(٢ )(١ ــا»( هً ــارِ كَ ــنْــتَ  كُ إِنْ  : «وَ ــالَ ــا، قَ هً ــارِ كَ
العير  أخذ  أجل  من  وأصحابه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  خرج  بدر  غزوة  في   
يــكــرهــون،  مـــا  إلـــى  اهللا  فــصــرفــهــم  قـــريـــش  بــضــائــع  تــحــمــل  الـــتـــي 

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قــــــــال 
فكان   ،[٥ رقم:  آية  األنفال،  [سورة   ﴾ h g f
تــعــالــى:  قـــال  ألنــفــســهــم،  اخــتــيــارهــم  مـــن  خــيــر  لــهــم  اهللا  اخــتــيــار 

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ﴾  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

.[٧-٨ األنــفــال، آيــتــان رقــم:  [ســورة 
هو  ما  ويكره  له  شر  هو  ما  يحب  قد  اإلنسان  أن  تعالى  ذكر  كما   -٥

 8 خــيــر لــه وبــيــن ســبــب ذلـــك والــدلــيــل عــلــيــه، فــقــال تــعــالــى: ﴿ 
.﴾  =  <  ;  :  9

(١) (١١٧/١٩) برقم (١٢٠٦١)، وقال محققوه:  إسناده صحيح على شرط الشيخين.
.( ٥٠ –  ٤٩  /٣) ۴ عثيمين  ابن  للشيخ  العظيم  القرآن  تفسير   (٢)
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نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..

كـــانـــت غــــزوة تـــبـــوك فـــي رجـــب ســنــة تــســع لــلــهــجــرة، وهـــي آخــر 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص. غــزوات رســول 

حــديــث كــعــب بــن مــالــكگ قــال:  ومــســلــم مــن  رو الــبــخــاري 
لــــم أتـــخـــلـــف عــــن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فــــي غـــــزوة غــــزاهــــا حـــتـــى كـــانـــت غــــزوة 

.(١ غــزوة غــزاهــا( تــبــوك.. وهــي آخــر 

شديد  وضيق  وقحط،  جدا  حار  وقت  في  الغزوة  هذه  وكانت 
(١) تـــبـــوك بــفــتــح الـــتـــاء وضــــم الـــبـــاء مـــوضـــع بــيــن وادي الـــقـــر والــــشــــام، مــعــجــم الــبــلــدان 
تسميتها  ووقـــع  ــا،  تــقــريــبً كــيــلــومــتــر   (٨٠٠) الــنــبــويــة  الــمــديــنــة  عــن  وتــبــعــد   ،(٤٣١/٢)
فــي األحـــاديـــث الــصــحــيــحــة، فـــرو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث مــعــاذ قـــال: قــال 
رقم  مسلم  صحيح   ،« بُوكَ تَ يْنَ  عَ هُ  اللَّ اءَ  شَ إِنْ   ، ا  دً غَ تُونَ  تَأْ سَ مْ  «إِنَّكُ رسول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: 

رقم (٢٢٠٧٠).  أحمد  اإلمام  ومسند   ،(٧٠٦)





٥٢٨
.(٢ ١) والــمــاء؛ ولــذلــك ســمــيــت بــالــعــســرة( فــي الــنــفــقــة والــظــهــر(

بـــــن ســـعـــد فــي  لـــــغـــــزوة، فـــــرو ا وقـــــد اخـــتـــلـــف فــــي ســـبـــب هـــــذه ا
جــمــع  لـــــــروم  ا مـــلـــك  هــــرقــــل  أن  بـــلـــغـــه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــــول  أن  طـــبـــقـــاتـــه 
ــا كــثــيــرة مــن الــروم والــغــســاســنــة وقــبــائــل الــعــرب الــمــوالــيــة لــه،  جــمــوعً

.(٣ إلــيــهــم( فــخــرج  بــهــم  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فــعــلــم 
يـــروي قــصــة  ويــشــهــد لــهــذا قـــول عــمــر بـــن الــخــطــابگ الـــذي 
مــن  لــي  وجـــار  أنـــا  كــنــت  عــمــر:  قـــال  أزواجــــه،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  هــجــر 
األنــــصــــار فـــي بـــنـــي أمـــيـــة بـــن زيــــد وهــــم مـــن عـــوالـــي الـــمـــديـــنـــة، وكــنــا 
فـــإذا  ـــا.  ـــا وأنـــــزل يـــومً نـــتـــنـــاوب الـــنـــزول عـــلـــى الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فـــيـــنـــزل يـــومً
غــيــره،  أو  الــوحــي  مــن  الــيــوم  ذلــك  خــبــر  مــن  حــدث  بــمــا  جــئــتــه  نــزلــت 
الــخــيــل  غــســان تــنــعــل  أن  تــحــدثــنــا  قــد  وكــنــا  ذلــك.  مــثــل  فــعــل  نــزل  وإذا 
فــنــزل صــاحــبــي األنــصــاري يــوم نــوبــتــه، فــرجــع إلــيــنــا عــشــاء،  لــتــغــزونــا، 
قلت  عظيم،  أمر  اليوم  حدث  قد  وقال:  ا  شديدً ا  ضربً بابي  فضرب 
طلق  وأهول  ذلك  من  أعظم  بل  ال  قال:  غسان؟  أجاء  هو؟  ما  له: 

.(١٥٢ النهاية (٣/  ويركب،  عليها  يحمل  الذي  اإلبل  الظهر:   (١)
 ¯ ® ¬ « ª ©﴿ تعالى:  قــولــه  فــي  التسمية  هــذه  وقــعــت  وقــد   (٢)
البخاري   رو  ،[١١٧ التوبة:  [ســورة   ﴾  μ  ´ ³ ² ± °
إلى  أصحابي  أرسلني  «لــقــد  ولفظه:  األشــعــري  مــوســى  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي 
غزوة تبوك»،  وهي  العسرة  جيش  في  إذ هم معه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص أسأله الحمالن لهم  رسول 

الحديث (٤٤١٥). رقم 
.(١٢٥ سعد (٢/  البن   الكبر الطبقات   (٣)
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٥٢٩
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ١). قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول   رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص نساءه(
ثــم  تــســع،  ســنــة  مـــن  يــعــنــي  رجـــب  إلـــى  الــحــجــة  ذي  بــيــن  مـــا  بــالــمــديــنــة 
يخرج  قلما  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وكان  الروم،  لغزو  بالتهيؤ  الناس  أمر 
وغــزوة  خــيــبــر،  غـــزوة  مــن  كــان  مــا  إال  بــغــيــرهــا،   ور إال  غـــزوة  إلــى 
بفتحها،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وعد  تعالى  اهللا  فألن  خيبر،  فغزوة  تبوك، 
ذلــك  كــان  إذ  الــزمــان،  وشــدة   ،(٣ )(٢ الــشــقــة( فــلــبــعــد  تــبــوك  غــزوة  وأمــا 
وحــبــب إلــى  فــي شــدة الــحــر، حــيــن طــابــت الــظــالل وأيــنــعــت الــثــمــار، 
الـــنـــاس الـــمـــقـــام، وكـــثـــرة الـــعـــدو، والــمــســافــة بــعــيــدة والـــطـــريـــق وعـــرة 
صــعــبــة. وكـــان لــهــذه الـــعـــوامـــل أثـــرهـــا فـــي تــثــاقــل بــعــض الـــنـــاس عــنــد 
األمــر،  هــذا  اآليــات تــنــزل فــي ســورة الــتــوبــة لــتــعــالــج  فــبــدأت  الــنــفــرة، 
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برقم (١٤٧٩). مسلم  وصحيح  برقم (٥١٩١)،  البخاري  صحيح   (١)
.(٤٩٢ النهاية (٢/  البعيدة،  المسافة  وقيل  الطويل،  السفر  الشقة   (٢)

.(١٣٣  -١٣٢ (٣) السيرة النبوية (٤/ 
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.[٣٨ – ٤٠ اآليــات:  الــتــوبــة، 
وأخـــــذت الــقــبــائــل  وأســـــرع الـــمـــســـلـــمـــون يـــتـــجـــهـــزون لـــلـــخـــروج، 
حـــــدب وصـــــــوب، مـــنـــهـــا غــــفــــار، وأســــلــــم،  تــــقــــدم الـــمـــديـــنـــة مــــن كــــل 

وجــهــيــنــة، وأشــجــع، وبــنــو كــعــب مــن خــزاعــة.
الــغــزوة  هـــذه  عـــن  يــتــخــلــف  أن  الــمــســلــمــيــن  مـــن  أحـــد  يـــرض  ولـــم 
في  عليهم  اهللا  تاب   – نفر  ثالثة  وإال  مرض  قلوبهم  في  الذين  إال 
يــســتــحــمــلــون  والــفــاقــة  الــحــاجــة  أهــل  يــجــيء  كــان  – حــتــى  األمـــر  آخــر 

 ~ }﴿ تــعــالــى:  قــال  الــروم،  قــتــال  إلــى  لــيــخــرجــوا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
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.[٩٢ الــتــوبــة، آيــة رقــم: 

األشعريگ  موسى  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
نَ  ـــالَ ـــمْ ــــهُ الـــحُ لُ ــــأَ سْ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص  أَ ـــــولِ الـــلَّ سُ ــــى رَ لَ إِ ـــابِـــي  ـــحَ صْ ـــنِـــي أَ ـــلَ سَ رْ قــــال: أَ
ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ــبُــوك،َ  تَ ةُ  وَ ــزْ غَ ــيَ  هِ وَ  ، ةِ ــرَ ــسْ الــعُ ــيْــشِ  جَ فِــي  ــهُ  ــعَ مَ ــمْ  هُ ذْ  إِ  ، ــمْ ــهُ لَ
الَ  هِ  اللَّ «وَ  : الَ قَ فَ  ، مْ لَهُ مِ لِتَحْ يْكَ  لَ إِ لُونِي  سَ رْ أَ ابِي  حَ صْ أَ نَّ  إِ  ، اللَّهِ بِيَّ  نَ
تُ  عْ جَ رَ وَ  ، رُ عُ شْ أَ الَ  وَ بَانُ  ضْ غَ وَ  هُ وَ  ، تُهُ قْ افَ وَ وَ ء»،  يْ شَ لَى  عَ مْ  لُكُ مِ حْ أَ
ــدَ  جَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيُّ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ــةِ  ــافَ ــخَ مَ ــنْ  مِ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبِــيِّ الــنَّ ــنْــعِ  مَ ــنْ  مِ يــنًــا  ــزِ حَ
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٥٣١
ـــالَ  ي قَ ـــــذِ لَّ ـــمُ ا ـــهُ تُ ـــرْ ـــبَ خْ ـــأَ فَ ـــي  ـــابِ ـــحَ صْ ــــى أَ لَ إِ ـــتُ  ـــعْ جَ ـــرَ فَ  ، ـــيَّ ـــلَ ـــهِ عَ ـــسِ ـــفْ ـــي نَ فِ
يْ  أَ ـــادِي:  ـــنَ يُ الً  بِــــالَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ذْ  إِ  ، ـــةً ـــعَ يْ ـــوَ سُ إِالَّ  ـــثْ  ـــبَ لْ أَ ـــمْ  ـــلَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  لـــنَّـــبِـــيُّ ا
 ، وكَ عُ دْ يَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ولَ  سُ رَ بْ  جِ أَ  : الَ قَ فَ  ، بْتُهُ جَ أَ فَ  ، يْسٍ قَ بْنَ  هِ  اللَّ بْدَ  عَ
ينَئِذٍ  حِ نَّ  هُ تَاعَ ابْ ةٍ  رَ عِ بْ أَ تَّةِ  لِسِ  - ينَيْنِ  رِ القَ نِ  يْ ذَ هَ ذْ  «خُ  : الَ قَ يْتُهُ  تَ أَ ا  لَمَّ فَ

١) الــحــديــث. )« ــابِــكَ ــحَ صْ لَــى أَ إِ ــنَّ  بِــهِ ــطَــلِــقْ  ــانْ فَ ــدٍ -،  ــعْ ــنْ سَ مِ
الصدقات،  وبذل  األموال،  إنفاق  في  المسلمون  تسابق  كما 
بــعــيــر  مائتي  للشام،  ا  عيرً جهز  قد  كان  عفانگ  بن  عثمان  فهذا 
تــصــدق  ثــم  بــهــا  فــتــصــدق  أوقــيــة،  ومــائــتــي    (٣ وأحــالســهــا(  (٢ بــأقــتــابــهــا(
فــي  فــنــثــرهــا  ديــنــار  بــألــف  جــاء  ثــم  وأقــتــابــهــا،  بــأحــالســهــا  بــعــيــر  بــمــائــة 
انَ  ثْمَ عُ رَّ  ضَ ا  «مَ ويقول:  يــقــلــبــهــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ،فكان  حجرهملسو هيلع هللا ىلص 

.(٤ )  « مِ ــوْ لــيَ ا ــدَ  ــعْ بَ ــلَ  ــمِ عَ ــا  مَ
قــــال الــــزهــــري: جـــهـــز عـــثـــمـــان بـــن عـــفـــان جـــيـــش الــمــســلــمــيــن فــي 

ــا. ا وســتــيــن فــرسً تــبــوك بــســتــعــمــائــة وأربــعــيــن بــعــيــرً
برقم (١٦٤٩). مسلم  وصحيح  برقم (٤٤١٥)،  البخاري  صحيح   (١)

العروس  تــاج  انظر:  السنام،  قــدر  على  صغير  رحــل  وقيل:  البعير،  إكــاف  هو  القتب:   (٢)
.(٣٢٢/٣)

في  النهاية  القتب،  تحت  البعير  ظهر  يلي  الذي  الكساء  وهو  حلس  جمع  األحالس:   (٣)
الحديث (٤٢٣/١). غريب 

وقـــال  بـــرقـــم (٣٧٠١)،  ســـمـــرةگ  بـــن  الـــرحـــٰمـــن  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  الـــتـــرمـــذي  ســنــن   (٤)
في  األلباني۴  الشيخ  وصححه  الوجه،  هذا  من  غريب  حسن  حديث  الترمذي: 

.(٢٠٨ الترمذي (٣/  سنن  صحيح 



٥٣٢
بكر  أبو  وجاء  فضة،  أوقية  بمائتي  عوف  بن  الرحٰمن  عبد  وجاء 
آالف  أربـــعـــة  وكـــانـــت  ورســـولـــه  اهللا  إال  ألهــلــه  يــتــرك  ولـــم  كــلــه  بــمــالــه 
وجاء  ماله،  بنصف  عمر  وجاء  بصدقته.  جاء  من  أول  وهو  درهم، 
العباس بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد ابن سلمة، 
التمر،  من  ا  وسقً بتسعين  عدي  بن  عاصم  وجاء  بمال،  جاءوا  كلهم 
أنفق  من  منهم  كــان  حتى  وكثيرها  قليلها  بصدقاتهم  الناس  وتتابع 
مـــدا أو مــديــن ولـــم يــكــن يــســتــطــيــع غــيــرهــا، وبــعــثــت الــنــســاء مــا قــدرن 
عــلــيــه مــن مــســك ومــعــاضــد وخــالخــل وقـــرط وخـــواتـــم، ولـــم يــمــســك 
المؤمنين،   يؤذون  وكانوا  المنافقون  إال  بماله  يبخل  ولم  يده،  أحد 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تــعــالــى:  قــال 
 Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

.[٧٩ آية:  التوبة،  [سورة   ﴾  Î  Í  Ì  Ë

المدينة  على  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  واستعمل  الجيش،  تجهز  وهكذا 
مــحــمــد بــن مــســلــمــة األنـــصـــاري، وقــيــل: ســبــاع بــن عــرفــطــة. وخــلــف 
عليه  وغمض  فيهم،  باإلقامة  وأمره  طالب  أبي  بن  علي  أهله  على 
وقــال:  فــرده إلــى الــمــديــنــة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  فــلــحــق رســول  فــخــرج  الــمــنــافــقــون 
لَــيْــسَ  ــهُ  نَّ أَ إِالَّ  ــى،  ــوسَ مُ ــنْ  مِ ونَ  ــارُ هَ ــةِ  لَ ــنْــزِ بِــمَ ــنِّــي  مِ ــونَ  ــكُ تَ نْ  أَ ــى  ضَ ــرْ تَ الَ  «أَ

.(١ ي» ( ــدِ ــعْ بَ ــبِــيٌّ  نَ
حــديــث  مــن  بــرقــم (٢٤٠٤)  مــســلــم  وصــحــيــح  بــرقــم (٤٤١٦)،  الــبــخــاري  صــحــيــح   (١)

وقاصگ. أبي  بن  سعد 

٥٣٢Òäé»€a@Îc@⁄Ïjm@ÒÎåÀ@Òäé»€a@Îc@⁄Ïjm@ÒÎåÀ@



٥٣٣
تبوك،  يريد  الشمال  نحو  الخميس  يوم  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وتحرك 
المسلمون  يخرج  ولم  مقاتل،  ألف  ثالثين  ا  كبيرً كان  الجيش  ولكن 
ما  مع  المسلمون  يستطع  فلم  قط،  قبله  الكبير  الجمع  هذا  مثل  في 
الجيش  في  كانت  بل   ، كامالً ا  تجهيزً يجهزوه  أن  األموال  من  بذلوه 
قــلــة شــديــدة بــالــنــســبــة إلــى الــزاد والــمــركــب، فــكــان ثــمــانــيــة عــشــر رجــالً 
حــتــى تــورمــت  الــشــجــر  أوراق  أكــلــوا  وربــمــا  ا،  واحــــدً ا  بــعــيــرً يــعــتــقــبــون 
كرشه  في  ما  ليشربوا  قلتها  مع  اإلبل  ذبح  إلى  واضطروا  شفاههم، 
الجيش  ومــر  الــعــســرة،  جــيــش  الــجــيــش  هــذا  ســمــي  ولــذلــك  الــمــاء،  مــن 
اإلســالمــي فــي طــريــقــه إلـــى تــبــوك بــالــحــجــر ديـــار ثــمــود الــذيــن جــابــوا 

.القر وادي  أي  بالواد،  الصخر 

أن  عـــــمـــــرک  بـــــــن  ا حـــــديـــــث  مــــــن  ومـــــســـــلـــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
ال  أن  مـــرهـــم  أ تــبــوك  غـــزوة  فـــي  لــحــجــر  ا نـــزل  لــمــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
مــنــهــا  عـــجـــنـــا  قـــد   : لـــوا فـــقـــا مـــنـــهـــا،  يـــســـتـــقـــوا  وال  بـــئـــرهـــا  مـــن  يـــشـــربـــوا 
ذلــك  ويــهــريــقــوا  لــعــجــيــن  ا ذلـــك  يــطــرحــوا  أن  مــرهــم  فــأ واســتــقــيــنــا، 
أن  مــرهــم  وأ لــعــجــيــن،  ا اإلبــل  يــعــلــفــوا  وأن  يــة:  روا وفــي   ،(١ لــمــاء( ا

.(٢ ) قــة  لــنــا ا تــردهــا  كــانــت  لــتــي  ا لــبــئــر  ا مــن  يــســتــقــوا 

لــمــا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرک  ابــن  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي 
برقم (٢٩٨١). مسلم  وصحيح  برقم (٣٣٧٨)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٩٨١). مسلم  وصحيح  برقم (٣٣٧٩)،  البخاري  صحيح   (٢)



٥٣٤
ونُوا  تَكُ أنْ  إالَّ  بِينَ  ذَّ عَ المُ ءِ  الَ ؤُ هَ علَى  لُوا  خُ تَدْ «ال  قال:  بالحجر  مر 
مــا  ــمْ  ــكُ ــيــبَ ــصِ يُ الَ  عــلــيــهــم،  ــوا  ــلُ خُ ــدْ تَ فــال  ــاكِــيــنَ  بَ ــوا  ــونُ ــكُ تَ ــمْ  لَ فــإنْ   ، ــاكِــيــنَ بَ
عَ  ـــرَ سْ أَ وَ ـــهُ  سَ أْ ــهِملسو هيلع هللا ىلص رَ ـــولُ الــلَّ سُ ــنَّــع رَ ــمَّ قَ روايـــة: ثُ وفــي    .(١ )« ــمْ ــهُ ــابَ أصَ

.(٢ ادِي ( ــازَ الــوَ جَ ــتَّــى أَ حَ ــيْــرَ  الــسَّ
إلى  شكوا  حتى  الماء  إلى  الجيش  حاجة  الطريق  في  واشتدت 
فــأمــطــرت  ســحــابــة  ســبــحــانــه  اهللا  فــأرســل  اهللا،  فــدعــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـول 
من  قرب  ولما  الماء،  من  حاجاتهم  واحتملوا  الناس،   ارتو حتى 
مْ  «إِنَّكُ قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ولكن  الماء،  قليلة  عينها  وجدوا  تبوك 
يَ  حِ يُضْ تَّى  حَ ا  تُوهَ أْ تَ لَنْ  مْ  إِنَّكُ وَ  ، بُوكَ تَ يْنَ  عَ هُ  اللَّ اءَ  شَ إِنْ  ا  دً غَ تُونَ  تَأْ سَ
 ،« ـــيَ ــى آتِ ــتَّ ــا حَ ــئً ــيْ ــا شَ ــهَ ــائِ ـــنْ مَ ــسَّ مِ ــمَ ـــالَ يَ ــمْ فَ ــكُ ــنْ ـــا مِ هَ ـــاءَ ــنْ جَ ــمَ ، فَ ـــارُ الـــنَّـــهَ
ءٍ  يْ بِشَ بِضُّ  تَ اكِ  رَ الشِّ ثْلُ  مِ يْنُ  عَ الْ وَ  ، نِ الَ جُ رَ ا  يْهَ لَ إِ نَا  بَقَ سَ دْ  قَ وَ ا  ئْنَاهَ فَجِ
ــا  ــائِــهَ ـــنْ مَ ــا مِ ــمَ ــتُ ــسْ ــسَ ـــلْ مَ ملسو هيلع هللا ىلص: «هَ ـــولُ اهللاِ سُ ــا رَ ــمَ ــهُ لَ ــأَ ــسَ : فَ ـــالَ ، قَ ـــاءٍ ــنْ مَ مِ
نْ  أَ اءَ اُهللا  شَ ــا  مَ ــا  ــمَ ــهُ لَ ــالَ  قَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  الــنَّــبِــيُّ  ــا  ــمَ ــبَّــهُ ــسَ فَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ــاالَ قَ ــئًــا؟»  ــيْ شَ
ــعَ  ــتَــمَ ــتَّــى اجْ ــلِــيــالً حَ ــلِــيــالً قَ ــيْــنِ قَ ــعَ ــنَ الْ ــمْ مِ يــهِ ــدِ يْ ــوا بِــأَ فُ ــرَ ــمَّ غَ : ثُ ــالَ . قَ ــولَ ــقُ يَ
هُ  ادَ عَ أَ مَّ  ثُ  ، هُ هَ جْ وَ وَ هِ  يْ دَ يَ فِيهِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ لَ  سَ غَ وَ  : الَ قَ  ، ءٍ يْ شَ فِي 
 ، الــنَّــاسُ ى  تَقَ فاسْ  - يــرٍ ــزِ غَ  : ــالَ قَ وْ  أَ  - ــر ٍ ــمِ ــنْــهَ مُ ــاءٍ  بِــمَ ــيْــنُ  ــعَ الْ تِ  ــرَ ــجَ فَ ا،  فِيهَ
نْ  ، أَ ــاةٌ ــيَ بِــكَ حَ ــتْ  ــالَ ــاذُ إِنْ طَ ــعَ ــا مُ ــكُ يَ ــوشِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «يُ ـــولُ  سُ ــالَ رَ ــمَّ قَ ثُ

ا»(٣). نَانً جِ لِئَ  مُ دْ  قَ نَا  اهُ هَ ا  مَ   تَرَ
برقم (٢٩٨٠). مسلم  وصحيح  برقم (٤٣٣)،  البخاري  صحيح   (١)

برقم (٤٤١٩). البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٧٠٦). مسلم  صحيح   (٣)

٥٣٤Òäé»€a@Îc@⁄Ïjm@ÒÎåÀ@Òäé»€a@Îc@⁄Ïjm@ÒÎåÀ@



٥٣٥
فــي  وهـــم  عــلــيــهــم  ســتــهــب  أنـــه  أصـــحـــابـــه  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  وأخـــبـــر 
حــمــيــد  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الـــشـــيـــخـــان   رو فـــقـــد  شـــديـــدة،  ريــــح  تـــبـــوك 
الــســاعــديگ قـــال: غــزونــا مــع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص غـــزوة تــبــوك فــلــمــا أتــيــنــا 
 ، ةٌ يــدَ ــدِ شَ يــحٌ  رِ ــةَ  ــلَ ــيْ الــلَّ ــبُّ  ــهُ ــتَ سَ ــا  ــهَ إنَّ ــا  مَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «أَ رســول  قــال  ــا  تــبــوكً
ــبَّــتْ  وهَ ــا،  ــنَــاهَ ــلْ ــقَ ــعَ فَ  .« ــهُ ــلْ ــقِ ــيَــعْ ــلْ فَ ــيــرٌ  ــعِ بَ ــهُ  ــعَ ــانَ مَ كَ ــنْ  ، ومَ ــدٌ حَ ــنَّ أَ ــومَ ــقُ يَ ــالَ  فَ

.(١ ــيِّــئٍ ( ــبَــلِ طَ ــتْــهُ بــجَ ــقَ ، فــألْ ــلٌ جُ ــامَ رَ ــقَ فَ  ، ةٌ يــدَ ــدِ يــحٌ شَ رِ
ولكن دأب رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر 
والــعــصــر، وبــيــن الــمــغــرب والــعــشــاء جــمــع الــتــقــديــم وجــمــع الــتــأخــيــر 
ونــزل الــجــيــش اإلســالمــي بــتــبــوك، وعــســكــر واســتــعــد لــلــقــاء  كــلــيــهــمــا. 
أحــمــد  اإلمــام   رو أصــحــابــه،  فــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول  وخــطــب  الــعــدو، 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول   قــال  قــال:  عــبــاسک   ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي 
سِ  أْ بِـــرَ ـــذٍ  ـــلٍ آخِ جُ ــلُ رَ ــثْ ــاسِ مِ الــنَّ فِــي  ــا  يــوم خــطــب الــنــاس بــتــبــوك:  «مَ
 ، الــنَّــاسِ ورَ  ـــرُ ــنِــبُ شُ ــتَ ــجْ يَ ، وَ ـــلَّ جَ ــزَّ وَ ــهِ عَ الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــدُ  ــاهِ ــجَ يُ  ، ــهِ سِ ــرَ فَ

.(٤ )« ــهُ ــقَّ ــطِــي حَ ــعْ يُ ــهُ وَ ــيْــفَ ضَ  (٣ ي( ــرِ ــقْ يَ ــهِ  ــمِ نِــعْ فِــي   (٢ ) ــادٍٍ بَ ــرَ  ــثْــلُ آخَ مِ وَ
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بزحف  سمعوا  فلما  وحلفاؤهم  الرومان  وأما 

برقم (١٣٩٢). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٨١)،  البخاري  صحيح   (١)
البادية. في  مقيم  أي  باد:   (٢)

االسم  هذا  يقع  ما  وأكثر  والمعز،  والضأن  والبقر  اإلبل  الراعية،  المال  وهي  األنعام   (٣)
الزكاة. يؤتي  أي  حقه،  ويعطي  يضيف،  ويقري   اإلبل،  على 
صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٩٨٧)،   (٤٤٦/٣) (٤)



٥٣٦
تــفــرقــوا  بــل  لــلــقــاء،  وا لــتــقــدم  ا عــلــى  يــجــتــرئــوا  فــلــم  الــرعــب،  أخــذهــم 
بــالــنــســبــة  أثــر  أحــســن  لــذلــك  فــكــان  حــدودهــم،  داخــل  فــي  لــبــالد  ا فــي 
وأرجــائــهــا  الــجــزيــرة  داخـــل  فــي  لــعــســكــريــة  ا لــمــســلــمــيــن  ا ســمــعــة  إلــى 
ســـيـــاســـيـــة  مــــكــــاســــب  عــــلــــى  لــــمــــســــلــــمــــون  ا بــــذلــــك  وحــــصــــل  ئــــيــــة.  لــــنــــا ا
اصــطــدام  هــنــاك  وقــع  لــو  عــلــيــهــا  يــحــصــلــوا  يــكــونــوا  لــم  لــعــلــهــم  كــبــيــرة 
فـــصـــالـــح  يــــلــــة،  أ صــــاحــــب  رؤبــــــة  بــــن  ـــحـــنـــة  يُ وجــــــاء  لـــجـــيـــشـــيـــن.  ا بـــيـــن 
أذرح  وأهــــل  جـــربـــاء  أهــــل  تـــــاه  وأ لـــجـــزيـــة،  ا وأعــــطــــاه  لــــرســــولملسو هيلع هللا ىلص  ا
عــنــدهــم،  فــهــو  ــا  بً كــتــا اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول   لــهــم  وكــتــب  الــجــزيــة،  فــأعــطــوه 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول   وبــعــث  ثــمــارهــا،  ربـــع  عــلــى  مــيــنــاء  أهـــل  وصــالــحــه 
وعــشــريــن  أربعمائة  في  الجندل  دومة  أكيدر  إلى  الوليد  بن  خالد 
فــلــمــا  خــالــد،  فــأتــاه   « ــرَ ــبَــقَ لْ ا ــيــدُ  ــصِ يَ هُ  ــدُ ــتَــجِ سَ ـــكَ  نَّ لــه: «إِ وقـــال  ــا  فــارسً
بــاب  بــقــرونــهــا  تــحــك  بــقــرة  خــرجــت  لــعــيــن  ا بــمــنــظــر  حــصــنــه  مــن  كــان 
فــتــلــقــاه  مـــقـــمـــرة،  لـــيـــلـــة  وكـــانـــت  لـــصـــيـــدهـــا،  كــــيــــدر  أُ فـــخـــرج  لـــقـــصـــر،  ا
فــحــقــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول   لــــى  إ بــــه  وجـــــاء  فــــأخــــذه  خـــيـــلـــه،  فــــي  خـــالـــد 
درع  وأربــعــمــائــة  رأس  وثــمــانــمــائــة  بــعــيــر  ألــفــي  عــلــى  وصــالــحــه  دمــه، 
عــلــى  ــحــنــة  يُ مــع  فــقــاضــاه  الــجــزيــة،  بــإعــطــاء  وأقـــر  رمـــح،  وأربــعــمــائــة 
كانت  التي  القبائل  وأيقنت  وتيماء،  وأيلة،  وتبوك،  دومة،  قضية 
األقـــدمـــيـــن  ســـادتـــهـــا  عـــلـــى  اعـــتـــمـــادهـــا  أن  لـــرومـــان  ا لـــحـــســـاب  تــعــمــل 
تــوســعــت  وهـــكـــذا  لــمــســلــمــيــن.  ا لــصــالــح  فــانــقــلــبــت  نــــه،  أوا فـــات  قـــد 
مــبــاشــرة،  لـــرومـــان  ا حـــدود  القـــت  حــتــى  اإلســالمــيــة  لـــدولـــة  ا حـــدود 
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٥٣٧
كــبــيــر. حــد  إلــى  يــتــهــم  نــهــا لــرومــان  ا عــمــالء  وشــهــد 

ورجــــع الــجــيــش اإلســـالمـــي مـــن تـــبـــوك مــظــفــريــن مــنــصــوريــن لــم 
المدينة  إلى  الطريق  وفي  القتال.  المؤمنين  اهللا  وكفى  ا،  كيدً ينالوا 
أو خــمــســة  تــآمــر اثــنــا عــشــر رجــالً مــن الــمــنــافــقــيــن، وقــيــل: أربــعــة عــشــر 

.(١ اهللاملسو هيلع هللا ىلص ومــزاحــمــتــه عــلــى الــعــقــبــة( عــشــر عــلــى الــغــدر بــرســول 
في  أحمد  اإلمام   فرو منهم،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عصم  اهللا  ولكن 
ــنْ  مِ ــهِملسو هيلع هللا ىلص   ـــولُ الــلَّ سُ ــلَ رَ ــبَ قْ ــا أَ ــمَّ مــســنــده عــن أبــي الــطــفــيــلگ قــال: لَ
 ، ــةَ ــبَ ــقَ ــعَ الْ ـــذَ  خَ أَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص   الــلَّ ـــولَ  سُ رَ نَّ  إِ  : ــادَ ــنَ فَ ــا  يً ــادِ ــنَ مُ ـــرَ  مَ أَ ــوكَ  ــبُ تَ ةِ  وَ ـــزْ غَ
ــوقُ  ــسُ يَ وَ ــةُ  ــفَ يْ ــذَ حُ هُ  ــودُ ــقُ يَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص   ــولُ الــلَّ سُ ــا رَ ــنَــمَ ــيْ ــبَ فَ  ، ــدٌ حَ ــا أَ هَ ــذْ خُ ــأْ يَ ــالَ  فَ

.(٢ ) ــلِ احِ وَ ــلَــى الــرَّ ــونَ عَ ــثِّــمُ ــتَــلَ ــطٌ مُ هْ ــبَــلَ رَ قْ ذْ أَ إِ ــارٌ  ــمَّ بِــهِ عَ
هـــبـــط  حــــتــــى   (٣ )« ــــــــــــدْ قَ  ، ــــــــــدْ «قَ لــــحــــذيــــفــــة:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــــول  فــــقــــال 
فــقــال:  عــمــار،  ورجـــع  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  هــبــط  فــلــمــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـول  
الــرواحــل  عــامــة  عــرفــت  قــد  فــقــال:  ؟ »  مَ ــوْ ــقَ لْ ا ــتَ  فْ ــرَ عَ ــلْ  هَ  ، ــارُ ــمَّ عَ ــا  «يَ

.(٣٠٦ العرب (٩/  لسان  الطويل،  الجبل  العقبة:   (١)
المشهورة  العقبة  ليست  العقبة  وهـــذه   :(١٢٤  /١٧) مسلم  شــرح  فــي  الــنــووي  قــال   
بــمــنــى الــتــي كــانــت بــهــا بــيــعــة األنــصــار پ وإنــمــا هـــذه عــقــبــة عــلــى طــريــق تــبــوك اجتمع 

منهم اهللا  فعصمه  تبوك  غزوة  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ برسول  للغدر  فيها  المنافقون 
سواء،  فيه  واالنثى  والذكر  واألحمال،  األسفار  على  القوي  البعير  اإلبل  من  الراحلة   (٢)

.(١٩١/٢) النهاية  انظر 
.(١٨ النهاية (٤/  األمر،  لتأكيد  وتكرارها  حسبي،  أي  قد:   (٣)



٥٣٨
ورسوله  اهللا  قال:  وا؟»  ادُ رَ أَ ا  مَ ي  رِ تَدْ لْ  «هَ قال:  متلثمون،  والقوم 
قــال:   ،« ــوهُ حُ ــيَــطْــرَ فَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص  الــلَّ ــولِ  سُ بِــرَ وا  ــرُ ــنْــفِ يَ نْ  أَ وا  ادُ رَ قــال: «أَ أعــلــم، 
نشدتك باهللا  فقال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أصحاب  من  رجالً  عمار  فسأل 
إن  فـــقـــال:  عـــشـــر،  أربـــعـــة  فـــقـــال:  الـــعـــقـــبـــة؟  أصـــحـــاب  كــــان  كـــم تــعــلــم 
مــنــهــم  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  فــعــذر  عــشــر،  خــمــســة  كـــانـــوا  فــقــد  فــيــهــم  كــنــت 
مــا  علمنا  وما  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  منادي  سمعنا  ما  واهللا  قالوا:  ثالثة 
هللا  حــرب  الــبــاقــيــن  عــشــر  األثــنــي  أن  أشــهــد  عــمــار:  فــقــال  الــقــوم،  أراد 

.(١ ولــرســولــه فــي الــحــيــاة الــدنــيــا ويــوم يــقــوم األشــهــاد (
فـــقـــيـــن  لـــمـــنـــا ا مــــن  ا  نــــفــــرً أن  ورد  وقـــــد  كــــثــــيــــر۴،  بـــــن  ا قـــــال 
بـــعـــض  فـــــي  تــــبــــوك  غـــــــزوة  فـــــي  وهــــــم  لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  بــــا لــــفــــتــــك  بــــا هــــمــــوا 
قــال   ، رجـــالً عــشــر  بــضــعــة  نــوا  وكــا لــســيــر،  ا حــال  فــي  لــي  لــلــيــا ا تــلــك 
 ﴾=  <  ;  :  ﴿  :(٢ اآليـــــة( هـــذه  نـــزلـــت  فـــفـــيـــهـــم  لـــضـــحـــاك:  ا

.[٧٤ رقــم:  يــة  آ لــتــوبــة،  ا [ســورة 
هِ  ــــذِ ولــمــا الحـــت لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــعــالــم الــمــديــنــة مـــن بــعــيــد قـــال: >هَ
٤).  وتـــســـامـــع الـــنـــاس  )« ـــــهُ ـــــبُّ ـــــحِ نُ ـــا وَ ـــنَ ـــبُّ ـــحِ يُ ـــبَـــلٌ  ، جَ ــــــدٌ حُ ا أُ ــــــذَ هَ ٣) وَ ) ـــــةُ ـــــابَ طَ
(١) (٣٩/ ٢١٠ – ٢١١) برقم (٢٣٧٩٢)، وقال محققوه:  إسناده قوي على شرط مسلم.

.(٢٤٠ كثير۴ (٧/  ابن  تفسير   (٢)
المدينة أي   (٣)

أبي  حديث  من   ،(١٣٩٢) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٤٤٢٢) برقم  البخاري  صحيح   (٤)
حميدگ.
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٥٣٩
بــمــقــدمــه، فــخــرج الــنــســاء والــصــبــيــان يــقــابــلــن الــجــيــش بــحــفــاوة بــالــغــة، 
يــزيــدگ  بـــن  الـــســـائـــب  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
قــــال: أذكــــر أنـــي خـــرجـــت مـــع الــصــبــيــان نــتــلــقــى الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص إلـــى ثــنــيــة 

.(٢ )(١ غــزوة تــبــوك ( الــوداع مــقــدمــه مــن 
وكـــــان خــــروجــــه إلــــى تـــبـــوك فــــي رجــــب وعــــودتــــه إلــــى الـــمـــديـــنـــة 
فــي  عـــودتـــهملسو هيلع هللا ىلص  أن  قــلــنــا  إن  بــعــضــهــم:  ضـــحـــى، «وقــــال  رمـــضـــان  فـــي 
فــهــذا يــقــتــضــي خــروجــهملسو هيلع هللا ىلص إلــى تــبــوك فــي الــخــمــيــس الــثــانــي  رمــضــان 
مــن شــهــر رجـــب وذلـــك الــخــمــيــس يــوافــق الــخــامــس والــعــشــريــن مــن 
والسيما  البرد  من  القريبة  المعتدلة  األيام  من  وهو  أكتوبر،  شهر 
جــــــذاذ الـــتـــمـــر بـــــزمـــــان، بــيــنــمــا  فــــي الــــصــــبــــاح والــــمــــســــاء وتــــأتــــي بـــعـــد 
جــذاذ الــتــمــر، ثــم  وفــي أيــام  الــخــروج إلــى تــبــوك كــان فــي شــدة الــحــر 
هــذه  مــن  شــعــبــان  شــهــر  فــي  الــمــديــنــة  فــي  ا  مــوجــودً كــان  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  إن 
إلــى  رجــع  أنـــهملسو هيلع هللا ىلص  فــالــصــحــيــح  كــلــثــوم،  أم  ابــنــتــه  تــوفــيــت  حــيــن  الــســنــة 
ــا  الــمــديــنــة فــي شــهــر رجــب، وكــان خــروجــه قــبــل ذلــك بــخــمــســيــن يــومً

.(٣ أي فــي شــهــر جــمــاد األولــى»(
وكـــــــان  ـــــــحـــــــى،  ضُ إال  ســـــــافـــــــره  ســـــفـــــر  مـــــــن  يــــــقــــــدم  قــــلــــمــــا  وكــــــــــان 
(١) وبذلك تكون مدة إقامة الرسولملسو هيلع هللا ىلص في تبوك عشرين ليلة، فيكون غاب عن المدينة 

رمضان. في  ورجع  رجب  في  المدينة  من  خرج  ألنه  شهر  من  أكثر 
برقم (٤٤٢٦). البخاري  صحيح   (٢)

(ص٣٧٣). للمباركفوري  المختوم  الرحيق   (٣)



٥٤٠
للناس. جلس  ثم  ركعتين  فيه  فصلى  مسجده  فأتى  يبدأبالمسجد، 

يعتذرون  فجاءوا  رجالً  وثمانون  بضعة  وهم   – المنافقون  فأما 
عالنيتهم  منهم  فقبل  له،  يحلفون  وطفقوا  األعذار،  من  شتى  بأنواع 

اهللا. إلى  سرائرهم  ووكل  لهم  واستغفر  وبايعهم 
أمــــا الـــنـــفـــر الـــثـــالثـــة مــــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــصـــادقـــيـــن وهــــم كـــعـــب بــن 
فأمر  الصدق،  فاختاروا  أمية،  بن  وهالل  الربيع  بن  ومرارة  مالك 
ضــد  وجــرت  الــثــالثــة.  هــؤالء  يــكــلــمــوا  أال  الــصــحــابــة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســول 
هــــؤالء الـــثـــالثـــة مــقــاطــعــة شـــديـــدة وتــغــيــر لــهــم الـــنـــاس حــتــى تــنــكــرت 
عــلــيــهــم  وضــــاقــــت  رحــــبــــت،  بـــمـــا  عـــلـــيـــهـــم  وضــــاقــــت  األرض،  لـــهـــم 
بــعــد أن قــضــوا أربــعــيــن لــيــلــة  الــشــدة إلــى أنــهــم  وبــلــغــت بــهــم  أنــفــســهــم، 
عــلــى  تــمــت  حــتــى  نــســاءهــم  يــعــتــزلــوا  أن  مــــروا  أُ الــمــقــاطــعــة  بــدايــة  مــن 

 !﴿ تعالى:  قال  توبتهم،  اهللا  أنزل  ثم  ليلة،  خمسون  مقاطعتهم 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 > = < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

.[١١٨ ? @ A ﴾ [ســورة الــتــوبــة، آيــة رقــم: 

 h  g  f  e  d  c  b  a  `﴿ تــعــالــى:  وقــال 
q﴾ [سورة التوبة،   p  o  n  m  l  k  j  i
ــا،  عــظــيــمً ــا  فــرحً الــثــالثــة  وفـــرح  الــمــســلــمــون،  وفـــرح   .[٩١ رقـــم:  آيـــة 

وكــان أســعــد يــوم مــن أيــام حــيــاتــهــم، 
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٥٤١
يــنَــةِ  ــدِ لــمَ ـا بـِ نَّ  لــمــديــنــة: «إِ ا مـــن  دنـــا  حــيــن  فــيــهــم  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا وقـــال 
 ،« ــمْ ــكُ ــعَ مَ ـــوا  نُ ـــا كَ إالَّ  ــــا،  يً دِ ا وَ ــتُــمْ  ــطَــعْ قَ الَ  وَ ا،  ـــيـــرً ـــسِ مَ ـــمْ  تُ ـــرْ سِ ـــا  مَ ـــا  مً ا ـــوَ قْ أَ
ـــةِ  يـــنَ ـــدِ لـــمَ ـــا بِ ــــــمَ  هُ قــــال: «وَ لـــمـــديـــنـــة؟  بـــا وهــــم  اهللا،  رســــول  يـــا   : لــــوا قــــا

.(١ )« رُ ــذْ لــعُ ا ــمُ  ــهُ ــبَــسَ حَ
الــمــتــخــلــفــيــن  كــثــيــر۴: «أن  ابـــن  ذكـــره  مــا  هـــذا  مــن  فــيــتــلــخــص 
عــن غــزوة تــبــوك أربــعــة أقــســام: مــأمــورون مــأجــورون كــعــلــي بــن أبــي 
وهـــم  ومــــعــــذورون  مـــكـــتـــوم،  أم  بـــــن  وا مــســلــمــة  بـــن  ومـــحـــمـــد  طـــالـــب 
الــضــعــفــاء والــمــرضــى والــمــقــلــون وهــم الــبــكــاءون، وعــصــاة مــذنــبــون 
وآخــرون مــلــومــون  وهــم الــثــالثــة أبــو لــبــابــة وأصــحــابــه الــمــذكــورون، 

.(٢ مــذمــومــون وهــم الــمــنــافــقــون»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

.(٣ مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن(

حــديــث  مــن  بــرقــم (١٩١١)،  مــســلــم  وصــحــيــح  بــرقــم (٤٤٢٣)،  الــبــخــاري  (١) صــحــيــح 
مالكگ. بن  أنس 

.(٢٠٠ والنهاية (٧/  البداية   (٢)
(٣) البداية والنهاية البن كثير۴ (١٤٤/٧ – ٢٠٠)، اللؤلؤ المكنون (٤/ ٢٧٢ – ٣٧١)، 

الرحيق المختوم، للشيخ صفي الرحمن المباكفوري (ص٣٦٨- ٣٧٤).
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٥٤٣





ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
لعلي  عظيمة  دروس  على  المباركة  الغزوة  هذه  اشتملت  فقد 

ــا مــنــهــا: أذكــر بــعــضً
تــعــالــى:  قـــال  بــالــنــفــس،  الــجــهــاد  عــن  يــقــل  ال  بــالــمــال  الــجــهــاد  أن   -١

 (  '  &  %  $  #  "  !﴿
آيــة  الــتــوبــة،  [ســـورة   ﴾ 1 0 / . - , + *)

.[٤١ رقــم: 
ــا  عــظــيــمً ــا  إنــفــاقً أنــفــق  فــقــد  لــعــثــمــانگ  فــضــيــلــة  الــغــزوة  هـــذه  فــي   -٢

.(١ )« مِ ــيَــوْ لْ ــدَ ا ــعْ بَ ــلَ  ــمِ ــا عَ ــانَ مَ ــثْــمَ ــرَّ عُ ضَ ــا  حــتــى قــالملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
٣- أن فــيــهــا مــنــقــبــة عــظــيــمــة ألبــي بــكــر الــصــديــق وعــمــر وعــبــد الــرحــٰمــن 
الترمذي:  وقــال   ،(٣٧٠١) برقم  سمرة  بن  الرحٰمن  عبد  حديث  من  الترمذي  سنن   (١)
حــديــث حــســن غــريــب مــن هــذا الــوجــه، وصــحــحــه الــشــيــخ األلــبــانــي۴ فــي صحيح 

.(٢٠٨/٣) الترمذي  سنن 





٥٤٤
على  اإلنفاق  في  شاركوا  ممن  الصحابة  من  وغيرهم  عوف  ابن 
جــيــش الــعــســرة، حــيــث تــصــدق أبــو بــكــر بــمــالــه كــلــه وعــمــر بــنــصــف 

درهمژ. آالف  ثمانية  أنفق  عوف  بن  الرحٰمن  وعبد  ماله، 
وقــد  بــالــمــؤمــنــيــن،  والــســخــريــة  االســتــهــزاء  دأبــهــم  الــمــنــافــقــيــن  أن   -٤

 @﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  أمـــرهـــم،  وفـــضـــح  الــــذم  غـــايـــة  اهللا  ذمـــهـــم 
 L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W
 m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a
لــــتــــوبــــة،  ا [ســـــــــورة   ﴾  s  r  q  p  o  n

.[٦٤ – ٦٦ اآليــات: 
مــوضــوع  تــعــالــج  نــزلــت  الــتــوبــة  ســـورة  فــي  اآليـــات  مــن  ا  كــثــيــرً أن   -٥
الـــغـــزوة الـــمـــبـــاركـــة، نـــزل بــعــضــهــا قــبــل الـــخـــروج، وبــعــضــهــا بــعــد 
المدينة،  إلى  الرجوع  بعد  منها  آخر  وبعض  السفر،  في  الخروج 
وفـــضـــح الــمــنــافــقــيــن،  وقـــد اشــتــمــلــت عــلــى ذكـــر ظــــروف الـــغـــزوة 
وفــضــل الــمــجــاهــديــن والــمــخــلــصــيــن وقــبــول الــتــوبــة مــن الــمــؤمــنــيــن 
الــصــادقــيــن الــخــارجــيــن مــنــهــم فـــي الـــغـــزوة، والــمــتــخــلــفــيــن، إلــى 

غــيــر ذلــك مــن األمــور.
وتنافسهم  اهللا  سبيل  في  اإلنفاق  على  وحرصهم  الصحابة  فضل   -٦

٥٤٤@⁄Ïjm@ÒÎåÀ@Âfl@äj«Î@êÎâÖ@⁄Ïjm@ÒÎåÀ@Âfl@äj«Î@êÎâÖ



٥٤٥
نَّ  أَ وْ  لَ فَ ابِي  حَ صْ أَ بُّوا  تَسُ «الَ  الحديث:  في  جاء  ولذلك  ذلك  في 
.(١ )« هُ يفَ نَصِ الَ  وَ مْ  هِ دِ حَ أَ دَّ  مُ غَ  لَ بَ ا  مَ بًا  هَ ذَ دٍ  حُ أُ ثْلَ  مِ قَ  فَ نْ أَ مْ  كُ دَ حَ أَ

كــان  تــبــوك  غــزوة  قــبــل  الــمــنــافــقــون  بــنــاه  الــذي  الــضــرار  مــســجــد  إن   -٧
بالمسلمين  اإلضرار  إال  به  يراد  ال  والمسلمين  لإلسالم  مكيدة 
إلــى  يــتــلــى  ــا  قــرآنً فــيــهــم  وأنـــزل  اهللا  فــضــحــهــم  وقــد  بـــاهللا،  والــكــفــر 

 % $ # " !﴿ تــعــالــى:  قــال  الــقــيــامــة،  يــوم 
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.[١٠٨  -١٠٧ اآليــتــان: 
تبوك،  من  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  رجع  عندما  اآليات  هذه  نزول  وكان   

اآليــات أمــر بــهــدم الــمــســجــد. فــلــمــا نــزلــت هــذه 
عــنــد  خــلــفــه  عــنــدمــا  طــالــب  أبـــي  بــن  لــعــلــي  عــظــيــمــة  مــنــقــبــة  فــيــهــا  أن   -٨
ـــةِ  لَ ـــنْـــزِ بِـــمَ ـــنِّـــي  مِ ـــونَ  ـــكُ تَ نْ  أَ ـــى  ضَ ـــرْ تَ ــــا  مَ وقــــال: «أَ والــصــبــيــان  الــنــســاء 

.(٢ ــى»( ــوسَ ــنْ مُ ونَ مِ ــارُ هَ
.(٢٥٤١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣٦٧٣) برقم  البخاري  صحيح   (١)

سعد  حديث  من   (٢٤٠٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٤٤١٦) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
وقاصگ. أبي  ابن 



٥٤٦
٩- فــيــه الــزجــر عــن الــســكــنــى فــي ديــار الــمــعــذبــيــن.

.(١ اإلســراع عــنــد الــمــرور عــلــى ديــار الــمــعــذبــيــن(  -١٠
والــكــرامــات فــي هــذه الــغــزوة، فــمــن  ظــهــور بــعــض الــمــعــجــزات   -١١
الــبــعــيــر  لــيــنــحــر  الــرجــل  إن  حــتــى  الــعــطــش  بــهــم  اشــتــد  عــنــدمــا  ذلك 
فــيــعــصــر فــرثــه فــيــشــربــه، فــدعــا الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ربـــه فــنــزلــت الــســحــابــة 

فــأمــطــرت ولــم تــتــجــاوز الــعــســكــر.
رو ابن حبان في صحيحه من حديث عبد اهللا بن عباسک   
 ، ةِ ــرَ ــسْ ــعُ نِ الْ ـــأْ ــنْ شَ ــا مِ ــنَ ثْ ــدِّ قــال: قــيــل لــعــمــر بــن الــخــطــابگ: حَ
ــنَــا  ــابَ صَ أَ الً،  ــنْــزِ مَ ــنَــا  لْ ــنَــزَ فَ  ، يــدٍ ــدِ شَ ــيْــظٍ  قَ فِــي  ــبُــوكَ  تَ لَى  إِ ــنَــا  جْ ــرَ خَ الَ :   قَ
ـــانَ  كَ نْ  إِ ـــى  ـــتَّ حَ  ، ـــطِـــعُ ـــنْـــقَ ـــتَ سَ ـــا  ـــنَ ـــابَ قَ رِ نَّ  أَ ـــنَـــنَّـــا  ظَ ـــى  ـــتَّ حَ  ، ـــشٌ ـــطَ عَ ـــيـــهِ  فِ
نَّ  أَ ـــنَّ  ـــظُ نَ ـــى  ـــتَّ حَ ــــعُ  جِ ــــرْ يَ ــــالَ  فَ  ، ــــاءَ ــــمَ لْ ا ـــسُ  ـــمِ ـــتَ ـــلْ يَ ـــبُ  هَ ـــيَـــذْ لَ ــــلُ  جُ الــــرَّ
ــهُ  ثَ ــرْ فَ ــرُ  ــصِ ــعْ ــيَ فَ هُ  ــيــرَ ــعِ بَ ــرُ  ــنْــحَ ــيَ لَ ــلَ  جُ الــرَّ نَّ  إِ ــتَّــى  حَ  ، ــعُ ــطِ ــقَ ــنْ ــتَ سَ ــهُ  ــتَ ــبَ قَ رَ
يقُ :   دِّ الصِّ ــرٍ  ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــالَ  ــقَ فَ  ، هِ ــبِــدِ كَ ــلَــى  عَ ــيَ  ــقِ بَ ــا  مَ ــلُ  ــعَ ــجْ يَ وَ ــهُ  بُ ــرَ ــيَــشْ فَ
ــا،  ــنَ لَ عُ  ـــادْ فَ ا،  ـــيْـــرً خَ ـــاءِ  عَ الـــدُّ فـِـي  اُهللا   كَ  دَ ــــوَّ عَ ـــدْ  قَ  ، اهللاِ  ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ
ــمْ  ــلَ فَ ــهملسو هيلع هللا ىلص،  يْ ــدَ يَ ــعَ  فَ ــرَ فَ الَ :   قَ  ، ــمْ ــعَ نَ الَ :   قَ لِكَ ؟»   ذَ ــبُّ  ــحِ تُ «أَ الَ :  قَ فَ
 ، ــمْ ــهُ ــعَ مَ ــا  وا مَ ُ ــألَ ــمَ فَ  ، ــبَــتْ ــكَ ــسَ فَ  ، ــةٌ ــابَ ــحَ ــتْ سَ ــلَّ ظَ ــتَّــى أَ حَ ــا  ــمَ ــهُ ــعْ جِ ــرْ يُ

.(٢) « رَ كَ سْ عَ الْ تِ  زَ ــاوَ جَ ــا  هَ ــدْ ــجِ نَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــرُ ــنْــظُ نَ ــبْــنَــا  هَ ذَ ــمَّ  ثُ
.(٩٨ فتح الباري (٢/   (١)

كثير۴  ابن  قال  وتضعيفه،  تصحيحه  في  اختلف  وقد   ،(١٣٨٣) الحديث  رقم   (٢)
جيد. إسناده   :(١٦١  -١٦٠/٧) والنهاية  البداية  في 
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٥٤٧
فـــنـــحـــروا  الــــشــــديــــد  لـــــجـــــوع  ا أصــــابــــهــــم  عــــنــــدمــــا  كــــذلــــك  ومــــنــــهــــا   -١٢
١) وأكـــلـــوا مــنــهــا حــتــى قـــل الـــظـــهـــر، فـــأمـــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  الـــنـــواضـــح(
ـــا مــنــهــا  أزوادهــــــم ودعــــا فــيــهــا بـــالـــبـــركـــة، فـــأكـــلـــوا جـــمـــيـــعً بــفــضــل 

وحــلــت فــيــهــا الــبــركــة.
خــلــق الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وإجــابــتــه إلــى مــا يــلــتــمــس مــنــه أصــحــابــه،  حــســن   -١٣
الــزاد فــي  االحــتــيــاج إلــى  وإجــراؤهــم عــلــى الــعــادة الــبــشــريــة فــي 

الــســفــر.
بإجابة  يقينه  قوة  على  دالة  الصديقگ  بكر  ألبي  منقبة  فيه   -١٤
حــســن  وعــلــى  بــذلــك،  إلــيــه  أشـــار  عــنــدمــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  دعـــاء 

نــظــره لــلــمــســلــمــيــن.
ــطــلــب  يُ لــم  وإن  بــالــمــصــلــحــة  اإلمـــام  عــلــى  الــمــشــورة  جـــواز  فــيــه   -١٥

.(٢ مــنــه االســتــشــارة(
اهللا،  عـــلـــمـــه  مـــا  إال  يـــعـــلـــم  ال  الـــبـــشـــر  مـــن  كـــغـــيـــره  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن   -١٦
عليها  اهللا  دله  حتى  مكانها  يعرف  لم  ناقته  ضلت  لما  ولهذا 

وأرســل مــن يــأتــي بــهــا.
صــلــى  عــنــدمــا  حــصــل  وهذا  بــالــمــفــضــول،  الــفــاضــل  ائــتــمــام  جواز   -١٧
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص خــلــف عــبــد الــرحــٰمــن بــن عــوف الــركــعــة األولـــى مــن 

.(٦٩  /٥) النهاية  ناضح،  واحدتها  عليها،  يستقى  التي  اإلبل   (١)
.(١٣٠ فتح الباري (٦/   (٢)



٥٤٨
. هُ وحــدَ صــالة الــفــجــر ثــم أتــم الــثــانــيــة 

مــتــاعــه  فــأخــذ  بــعــيــره  بـــه  أبــطــأ  عــنــدمــا  ذرگ  ألبـــي  مــنــقــبــة  فــيــهــا   -١٨
أدرك الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فــي  خــرج مــاشــيًــا حــتــى  وحــمــلــه عــلــى ظــهــره ثــم 

الــطــريــق.
فـــيـــهـــا مـــنـــقـــبـــة ألبــــي قــــتــــادةگ وذلـــــك بـــحـــرصـــه عـــلـــى حـــراســـة   -١٩

الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص ودعــائــهملسو هيلع هللا ىلص لــه.
ذكرها،  إذا  يصليها  أن  فكفارته  نسيها  أو  صالة  عن  نام  من  أن   -٢٠
ولـــيـــس فـــي الـــنـــوم تــفــريــط. كــمــا حــصــل لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص فـــي الـــغـــزوة 
بن  الرحٰمن  عبد  خلف  وصلى  الفجر  صالة  عن  تأخر  عندما 

عــوفگ.
عطش  فقد  المباركة،  الغزوة  هذه  في   أخر معجزات  ظهور   -٢١
١) الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وهــم جــمــع كــثــيــر حــتــى  الــنــاس وشــربــوا مــن غــمــر(

ارتــووا.
فــــيــــمــــا جــــــــر ألبــــــــي خــــيــــثــــمــــةگ مــــــن نـــــدمـــــه عــــلــــى تـــخـــلـــفـــه عــن   -٢٢
رســــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ثــم اســتــدراكــه لــألمــر ووصــولــه إلــى تــبــوك بــيــان أن 
الــمــؤمــن إذا وقـــع مــنــه الــتــقــصــيــر ســـرعـــان مـــا يــتــنــبــه ويـــســـتـــدرك، قــال 

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :تعالى
e d c b  ﴾ [سورة األعراف، آية رقم: ٢٠١].

.(٣٨٥  /٣) النهاية  الصغير،  القدح  هو  الغمر:   (١)
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٥٤٩
فــشــربــت  قـــتـــادة:  أبــــي  لـــقـــول  ـــا،  شـــربً آخـــرهـــم  الـــقـــوم  ســـاقـــي  أن   -٢٣

اهللاملسو هيلع هللا ىلص. وشــرب رســول 
لــــغــــزوة إخــــبــــاره بـــبـــعـــض األمــــور  مــــن مـــعـــجـــزاتـــهملسو هيلع هللا ىلص فــــي هــــذه ا  -٢٤
 ، ــيَــاةٌ حَ بِــكَ  ــالَــتْ  طَ إِنْ  ــاذُ  ــعَ مُ ــا  يَ ــكُ  ــوشِ الــغــيــبــيــة، كــقــولــه لــمــعــاذ: «يُ

.(١ ــا»( ــنَــانً ــلِــئَ جِ ــدْ مُ ــنَــا قَ ــاهُ ــا هَ  مَ ــرَ تَ نْ  أَ
العدو. خشية  أصحابه  من  ليلة  كل  يُحرس  كان  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن   -٢٥

ا  مَ لــهــم: «أَ بــقــولــه  وذلك  ألصــحــابــه  ورحــمــتــه  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  حرص   -٢٦
وكذلك   ،(٢)« دٌ حَ أَ نَّ  قُومَ يَ الَ  فَ  ، ةٌ يدَ دِ شَ يحٌ  رِ ةَ  يْلَ اللَّ بُّ  تَهُ سَ ا  هَ نَّ إِ

واألضــرار. والــقــائــد الــتــحــذيــر مــن الــمــخــاطــر  يــنــبــغــي لــألمــيــر 
كــانــت غـــزوة تــبــوك شــاقــة فـــي بــدايــتــهــا، ولــكــن كــانــت عــاقــبــتــهــا   -٢٧
حـــمـــيـــدة لـــمـــا تــحــقــق فــيــهــا مـــن ظـــهـــور عــــزة اإلســـــالم، ودخــــول 
سياسية  مكاسب  من  حصل  وما  األعداء،  قلوب  في  الرعب 
ومــعــاهــدات، ومــكــاســب مــالــيــة، حــصــلــت بــالــصــلــح  مــن عــقــود، 

 !﴿ بــذلــك قــولــه تــعــالــى:  فــتــحــقــق  الــجــزيــة  بــدفــع  وااللـــتـــزام 
 ﴾/. - , + * ) ( '& % $ # "

.[٢١٦ [ســورة الــبــقــرة، آيــة رقــم: 
.(٧٠٦) برقم  مسلم  صحيح   (١)

بــرقــم  مــســلــم  وصـــحـــيـــح  بـــرقـــم (١٤٨١)،  الـــبـــخـــاري  صــحــيــح  قـــي  حـــديـــث  مـــن  جــــزء   (٢)
.(١٣٩٢)



٥٥٠
لـــلـــفـــتـــك  والـــــــمـــــــؤامـــــــرات  الــــمــــكــــائــــد  يـــــكـــــيـــــدون  الــــمــــنــــافــــقــــيــــن  أن   -٢٨
بالعقبة  فــعــلــوه  مــمــا  ذلــك  عــلــى  أدل  وال  وقــتــلــه،  برسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
وذلك  منهم.  اهللا  فنجاه  منها،  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بطرح  هموا  حين 

كيدهم. من  يتوقع  لما  واالحتياط  منهم  الحذر  أخذ  يوجب 
ســـر  صــــــاحــــــب  لــــــيــــــمــــــانگ  ا بــــــن  لــــحــــذيــــفــــة  مــــنــــقــــبــــة  فــــيــــهــــا  أن   -٢٩
المنافقين  هؤالء  بأسماء  أخبره  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فإن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 

الــذيــن تــآمــروا عــلــى قــتــلــه واســتــكــتــمــه ذلــك.
خــشــيــة  هــو  مــن قــتــل هــؤالء الــمــنــافــقــيــن  مــنــع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  الــذي  أن   -٣٠
بــذلــك  فــتــحــصــل  أصــحــابــه  يــقــتــل  ا  مــحــمــدً أن  الــنــاس  يــتــحــدث  أن 
وهـــذا مــن األدلـــة لــلــقــاعــدة  مــفــســدة تــنــفــر الــنــاس مــن اإلســـالم، 

الــمــشــهــورة: درء الــمــفــاســد مــقــدم عــلــى جــلــب الــمــصــالــح.
أحـــد، ولــهــذا قــال:  الــشــديــد لــلــمــديــنــة ولــجــبــل  حــب الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص   -٣١

.(١)« ــبُّــهُ ــحِ نُ ــنَــا وَ ــبُّ ــحِ يُ ــبَــلٌ  ، جَ ــدٌ حُ ا أُ ــذَ هَ ، وَ ــةُ ــابَ هِ طَ ــذِ «هَ
كامالً  أجره  له  كتب  الصالح  العمل  عن  العذر  حبسه  من  أن   -٣٢

اهللا. فــضــالً مــن 
والسرور  الفرح  وإظهار  السفر  من  القادم  استقبال  مشروعية   -٣٣

بــمــقــدمــه.
أبي  حــديــث  مــن   (١٣٩٢) بــرقــم  مسلم  وصحيح   ،(٤٤٢٢) بــرقــم  الــبــخــاري  صحيح   (١)

حميدگ.
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٥٥١
يـــؤدي  الــهــجــر  كـــان  إذا  الــمــعــاصــي  أصـــحـــاب  هــجــر  مــشــروعــيــة   -٣٤

إلــى رجــوعــهــم وفــيــه مــصــلــحــة.
أنــزل فــيــهــا عــامــة ســورة  اهللا تــعــالــى  أن  الــغــزوة  هــذه  فــضــائــل  مــن   -٣٥
وكذلك  أحوالهم،  فيها  وكشف  المنافقين  فيها  فضح  التوبة، 

كــان يــســمــيــهــا بــعــض أهــل الــعــلــم: الــفــاضــحــة.
الـــمـــســـلـــمـــيـــن،  نـــفـــوذ  بـــســـط  فــــي  األثـــــر  أعـــظـــم  لــــغــــزوة  ا لـــهـــذه  أن   -٣٦
فــقــد تــبــيــن لــلــنــاس أنــه لــيــس ألي  وتــقــويــتــه عــلــى جــزيــرة الــعــرب، 

قــوة أن تــبــقــى فــي الــعــرب ســو قــوة اإلســالم.
نـــوا  كـــا فـــقـــد  لــــغــــزوة،  ا هــــذه  بـــعـــد  فـــقـــيـــن  لـــمـــنـــا ا شـــوكـــة  نـــكـــســـار  ا  -٣٧
لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا وهــــــــالك  لـــــــــروم  ا نــــتــــصــــار  بــــا اآلمـــــــــال  يـــــعـــــقـــــدون 

لــهــم. مــا آ اهللا  فخيب 
الــغــزوة ونــهــى  هــذه  أمــر بــالــتــشــديــد عــلــى الــمــنــافــقــيــن بــعــد  اهللا  أن   -٣٨
وأمر  لهم،  واالستغفار  عليهم  والصالة  صدقاتهم  قبول  عن 
وكأن  تفضحهم،  آيات  فيهم  وأنزل  الضرار،  مسجدهم  بهدم 

اآليــات قــد نــصــت عــلــى أســمــائــهــم.
لــعــرب  ا ئــل  قــبــا مـــن  لـــوفـــود  ا بــع  تــتــا لـــغـــزوة  ا هـــذه  ئــل  فــضــا مـــن   -٣٩
لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا قـــــوة  ظــــهــــور  بـــعـــد  اإلســــــالم  فــــي  دخــــلــــوا  لــــذيــــن  ا

عــظــمــى. كــقــوة 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.



٥٥٢
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گ

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعـــالم هـــذه األمـــة صــحــابــي 
والعبر. الدروس  سيرته  من  نقتبس  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  أصحاب  من  جليل 
وأحد   الشور أهل  الستة  وأحد  بالجنة  المبشرين  العشرة  أحد  هو 
اإلسالم،  إلى  بادروا  الذين  الثمانية  أحد  وهو  البدريين،  السابقين 
زهرة  بن  الحارث  عبد  بن  عوف  عبد  بن  عوف  بن  الرحٰمن  عبد  إنه 
ويقال–  صــفــيــة  أمــه  واســـم  مــحــمــد  أبــو  الــزهــري  الــقــرشــي  كــالب  ابــن 
أبوها  ا  أيضً زهرية  وهي  الشفاء،  ويقال:  منده،  ابن  حكاه  الصفاء، 
عام  بعد  ولد  عمر.  أبو  حكاه  زهرة،  بن  الحارث  بن  عبد  بن  عوف 
الــفــيــل بــعــشــر ســنــيــن، وأخـــرج الــزبــيــر بــن بــكــار مــن طــريــق ســهــلــة بــنــت 
عــاصــم قــالــت: كــان عــبــد الــرحــٰمــن بــن عــوف أبــيــض أعــيــن(١) أهــدب 

ن).   اللسان (ع  واسعها،  العين  ضخم  كان  إذا  أعين   (١)
ي). ن  اللسان (ق  العين،  أشفار  طويل  أهدب  رجل  أهدب:   

.( ن  اللسان (ق  وسطه،  في  حدب  مع  أرنبته  ودقة  طوله  األنف،  في  القنا  أقنى:   



ٰ



٥٥٤
الكتفين. ضخم  أعنق  ذنيه،  أُ من  أسفل  جمة  له  أقنى،  األشفار، 

ــا  قــــال إبـــراهـــيـــم بـــن ســـعـــد عـــن أبـــيـــه: كــــان طـــويـــالً أبـــيـــض، مــشــربً
البكائي  زيد   ورو يخضب،  ال  البشرة  رقيق  الوجه،  حسن  حمرة 
عــن ابــن إســحــاق قــال: كــان ســاقــط الــثــنــيــتــيــن، أهــتــم، أعــســر، أعــرج، 
جــراحــة بــعــضــهــا فــي رجــلــه  وجــرح عــشــريــن  ــتِــم،  حــد فــهُ أصــيــب يــوم أُ
الــشــيــخ  هـــذا  عــلــى  يــعــتــد  أن  أحـــد  يــســتــطــيــع  مـــا  عـــثـــمـــان:  قـــال  فـــعـــرج، 
الــجــلــيــل  الــصــحــابــي  لهذه  كانت  ولقد  ــا،  جــمــيــعً الــهــجــرتــيــن  في  فضالً 

مــواقــف عــظــيــمــة تــدل عــلــى بــذلــه ونــصــرتــه لــهــذا الــديــن.
األرقـــــم،  دار  دخـــــول  قـــبـــل  ـــا  قـــديـــمً أســـلـــم  أنـــــهگ  ذلـــــك  فـــمـــن 
عــبــد  اسمه  وكان  المشاهد،  وسائر  ا  بدرً وشهد  الهجرتين  وهاجر 
بينه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وآخى  النبيملسو هيلع هللا ىلص.  فغيره  عمرو  عبد  ويقال  الكعبة، 
حــديــث  فـــرو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن  وبــيــن ســعــد بــن الــربــيــع، 
إبــراهــيــم بــن ســعــد عــن أبــيــه عــن جــده قــال: لــمــا قــدمــوا الــمــديــنــة آخــى 
الـــربـــيـــع،  بـــن  وســـعـــد  عــــوف  بـــن  عـــبـــدالـــرحـــٰمـــن  بـــيـــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  
قــــال ســـعـــد لــعــبــد الـــرحـــٰمـــن: إنــــي أكـــثـــر األنـــصـــار مــــاالً فـــاقـــســـم مــالــي 
طــلــقــهــا،  نــصــفــيــن، ولــي امــرأتــان فــانــظــر أعــجــبــهــمــا إلــيــك فــســمــهــا لــي أُ
أهـــلـــك  فـــي  لـــك  اهللا  بـــــارك  قـــــال:  فـــتـــزوجـــهـــا،  عـــدتـــهـــا  انـــقـــضـــت  فـــــإذا 
ومــالــك، أيــن ســوقــكــم؟ فــدلــوه عــلــى ســوق بــنــي قــيــنــقــاع، فــمــا انــقــلــب 
وبه  ا  يومً جاء  ثم  الغدو،  تابع  ثم  وسمن،  أقط  من  فضل  ومعه  إال 
مْ  «كَ قال:  تزوجت،  قال:  ؟»،  يَمْ هْ «مَ النبيملسو هيلع هللا ىلص:  فقال:  صفرة،  أثر 
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ذهــب، شــك  نــواة مــن  وزن  أو  ذهــب  مــن  نــواة  ــا؟»، قــال:  ــيْــهَ لَ إِ ــتَ  ــقْ سُ

.(١ إبــراهــيــم(
بــنــت  يــتــزوج  أن  لــه  وأذن  الــجــنــدل  دومـــة  إلـــى  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وبــعــثــه 
مــلــكــهــم األصـــبـــغ بـــن ثــعــلــبــة الـــكـــلـــبـــي فـــفـــتـــح عـــلـــيـــه، فـــتـــزوجـــهـــا وهـــي 
كــنــا  قال:  الــثــقــفــي  وهب  بن  عمرو  وعن  ســلــمــة،  أبي  ابنه  أم  تــمــاضــر 
األمة  هذه  من  أحد  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أم  هل  فسئل:  شعبة  بن  المغيرة  مع 
ومــســح عــلــى  أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص تــوضــأ  فــذكــر  فــقــال: نــعــم،  بــكــر،  غــيــر أبــي 
خــفــيــه وعــمــامــتــه وأنــه صــلــى خــلــف عــبــدالــرحــٰمــن بــن عــوف وأنــا مــعــه 

.(٢ ــنــا( ــبِــقْ ركــعــة مــن الــصــبــح، وقــضــيــنــا الــركــعــة الــتــي سُ
عهد  على  عوف  بن  الرحٰمن  عبد  تصدق  الزهري:  عن  معمر  قال 
حمل  ثم  دينار،  ألف  بأربعين  تصدق  ثم  ماله،  بشطر  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
أكثر  وكـــان  راحــلــة،  وخــمــســمــائــة  اهللا  ســبــيــل  فــي  فــرس  خمسمائة  عــلــى 

ا. عبدً ثالثين  واحد  يوم  في  أعتق  أنه  وقيل  التجارة.  من  ماله 
بــدر  أهل  من  وأنه  بــالــجــنــة،  له  شــهــد  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  مــنــاقــبــه  ومن 
وْ  أَ ــةَ -  ــنَّ ــجَ لْ ا ــمُ  ــكُ لَ ــتْ  ــبَ جَ وَ ــدْ  ــقَ فَ ــمْ  ــتُ ــئْ شِ ــا  مَ ــوا  ــلُ ــمَ لــهــم: «اعْ قــيــل  لــذيــن  ا

.(٣ )« ــمْ لَــكُ تُ  ــرْ ــفَ غَ ــدْ  ــقَ فَ
.(٣٧٨٠) برقم  مسلم  صحيح   (١)

.(٤٢١) برقم  مسلم  أخرجه  الحديث   (٢)
(٣) صحيح البخاري برقم (٣٩٨٣)، وصحيح مسلم برقم (٢٤٩٤) من حديث عليگ.
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 d  c  b  a  `  _ اآليـــــــــــــة:﴿^  هـــــــذه  أهـــــــل  ومـــــــن 
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اآلثــار:  مــشــكــل  فــي  والــطــحــاوي  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمــام   رو
ا له من عثمان بن عفان بأربعين  أن عبد الرحٰمن بن عوف باع أرضً
وأمهات  المهاجرين  وفي  زهرة  بني  فقراء  في  فقسمها  دينار  ألف 
فــدخــلــت عــلــى عــائــشــةڤ بــنــصــيــبــهــا مــن  الــمــؤمــنــيــن، قـــال الــمــســور: 
إن  الــرحــٰمــن، فــقــالــت:  عــبــد  قــلــت:  بــهــذا؟  مــن أرســل  ذلــك فــقــالــت: 
 ،« ونَ ـــرُ ـــابِ الـــصَّ إِالَّ  ي  ـــدِ ـــعْ بَ ـــنَّ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ عَ ـــنُـــو  ـــحْ يَ «الَ  قــــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول 

.(١ ) ــبِــيــلِ الــجــنَّــةِ ــسَ ــلْ ــن سَ ــوفٍ مِ ــنَ عَ ــٰمــنِ بْ حْ ــبْــدَ الــرَّ ــهُ عَ الــلَّ ــقــى  سَ
هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الـــمـــســـتـــدرك  فـــي  الـــحـــاكـــم   ورو
قال   ،« يِ دِ بَعْ نْ  مِ لِي  َهْ ألِ مْ  كُ يْرُ خَ مْ  كُ يْرُ «خَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال: 
قــريــش: فــحــدثــنــي مــحــمــد بــن عــمــرو بــن أبــي ســلــمــة بــن عــبــد الــرحــٰمــن 
ألف  بأربعين  بعده  بيعت  بحديقة  المؤمنين  ألمهات  وصى  أباه  أن 

.(٢ دينار(
ورو اإلمام أحمد في مسنده من حديث شقيق قال: دخل عبد 
برقم   ،(٢٤٨ –  ٢٤٧ الــمــســور (٤١/  بــنــت  بــكــر  أم  حــديــث  مــن  أحــمــد  اإلمـــام  مسند   (١)
بــرقــم  لـــلـــطـــحـــاوي  اآلثــــــار  ومـــشـــكـــل  حـــســـن،  حـــديـــث  مـــحـــقـــقـــوه:   وقـــــال   ،(٢٤٧٢٤)

.(٢٤٧٢٤)
السلسلة  فــي  األلــبــانــي۴  الــشــيــخ  الــحــديــث  وحــســن  بــرقــم (٥٤١٠)،   (٣٦٩  /(٢) (٤

برقم (١٨٤٥).  (٤٦٢ الصحيحة (٤٦١/٤- 
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إني  المؤمنين  أم  يا  فقال:  سلمةڤ  أم  على  عوفگ  بن  الرحٰمن 
ا لي  ، بعت أرضً أخشى أن أكون قد هلكت، إني من أكثر قريش ماالً
بأربعين ألف دينار، فقالت: أنفق يا بني فإني سمعت رسول  اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
ــرَ  ــمَ ــيْــتُ عُ تَ ــأَ »، فَ ــهُ قَ ــارِ فَ نْ أُ ــدَ أَ ــعْ انِــي بَ ــرَ ــنْ الَ يَ ــابِــي مَ ــحَ ــنْ أَصْ يــقــول: «إِنَّ مِ
ئَ  بَرِّ أُ نْ  لَ وَ  ، الَ مَّ  اللَّهُ  : الَتْ قَ ؟  مْ نْهُ مِ نَا  أَ هِ  بِاللَّ  : الَ قَ فَ ا،  اهَ تَ أَ فَ  ، هُ تُ بَرْ خْ أَ فَ
م  قُسِ عــوف،  بن  الرحٰمن  عبد  رأيــت  أنــسگ:  قــال   .(١) كَ ــدَ ــعْ بَ ا  ــدً حَ أَ

ألف. مئة  موته  بعد  نسائه  من  امرأة  لكل 

األمــر  ومـــن أفــضــل أعــمــال عــبــد الــرحــٰمــنگ عــزلــه نــفــســه مــن 
واخــتــيــاره لــألمــة مــن أشـــار بــه أهــل الــحــل والــعــقــد،   وقــت الــشــور
األمـــة عــلــى عــثــمــان، ولــو  فــنــهــض فــي ذلـــك أتـــم نــهــوض عــلــى جــمــع 
وأقـــــرب  عـــمـــه  بـــــن  ا هــــــا  والّ أو  لـــنـــفـــســـه  ألخــــذهــــا  فـــيـــهـــا  ـــا  مـــحـــابـــيً كـــــان 

الــجــمــاعــة إلــيــه ســعــد بــن أبــي وقــاص.

قــال إبــراهــيــم بــن ســعــد عــن أبــيــه عــن جــده، ســمــع عــلــيــا يــقــول يــوم 
مـــات عــبــد الـــرحـــٰمـــن بـــن عــــوف: اذهــــب يـــا ابـــن عــــوف! فــقــد أدركـــت 
ماله  كثرة  مع  ولكنگ  الكدر.   – الرنق  رنقها،  وسبقت  صفوها 
من  اهللا  ا  استدراجً الدنيا  انفتاح  يكون  أن  من  نفسه  على  يخشى  كان 
لـــه وهــــذا مـــن تــواضــعــه وتـــقـــواه، فــــرو الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مــن 
رجال  ثقات  رجاله  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٦٦٩٤)،   (٢٩١  /(١) (٤٤

لشيخين. ا



٥٥٨
عــوفگ  بــن  الــرحــٰمــن  عبد  أن  أبــيــه:  عــن  إبــراهــيــم  بــن  سعد  حديث 
ــا، فــقــال: قــتــل مــصــعــب بــن عــمــيــر وهــو خــيــر  تـــي بــطــعــام وكـــان صــائــمً أُ
رجاله  طي  غُ وإن  رجاله،  بدت  رأسه  طي  غُ إن  بردة،  في  كفن  مني، 
من  لنا  بُسط  ثم  مني،  خير  وهو  حمزة  وقُتل  قال:  راه  وأُ  - رأسه  بدا 
عــطــيــنــا، وقــد خــشــيــنــا  عــطــيــنــا مــن الــدنــيــا مــا أُ الــدنــيــا مــا بــســط- أو قــال: أُ
الطعام(١). ترك  حتى  يبكي  جعل  ثم  لنا،  جلت  عُ حسناتنا  تكون  أن 

ومــمــا يــدل عــلــى فــضــلــه ومــكــانــتــه مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم فــي 
صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث أبـــي ســعــيــدگ قـــال: كـــان بــيــن خــالــد بــن 
الــولــيــد وبــيــن عــبــد الــرحــٰمــن بــن عــوفک شــيء، فــســبــه خــالــد - وفــي 
روايــــة أنـــه قـــال لـــه: تــســتــطــيــلــون عــلــيــنــا بــأيــام ســبــقــتــمــونــا(٢) بــهــا! فــقــال 
ــقَ  ــفَ نْ ــوْ أَ هِ لَ ــدِ ــي بِــيَ ــسِ ــفْ ي نَ الَّــذِ ــوَ ــابِــي، فَ ــحَ صْ ــبُّــوا أَ ــسُ رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تَ
»(٣)، وفــي  ـــهُ ـــيـــفَ ـــصِ الَ نَ ـــمْ وَ هِ ـــدِ حَ ـــدَّ أَ ـــغَ مُ ـــلَ ـــا بَ ـــا مَ ـــبً هَ ــــدٍ ذَ حُ ـــثْـــلَ أُ ـــمْ مِ كُ ـــدُ حَ أَ
ــمْ  ــتُ ــغْ ــلَ ـــا بَ ـــا مَ ـــبً هْ ــالِ – ذَ ــبَ ــثْــلَ الــجِ ـــدٍ – أو مِ حُ ــثْــلَ أُ ــمْ مِ ــتُ ــقْ ــفَ نْ ـــوْ أَ روايـــة: «لَ

.(٤ ) « مْ لَهُ ا مَ عْ أَ
(١) برقم (٤٠٤٥).

صحيح  إسناده  محققوه:   وقال  برقم (١٣٨١٢)،   (٣١٩ أحمد (٢١/  اإلمام  مسند   (٢)
النسائي  له   رو الحراني،  عبدالملك  بن  أحمد  غير  الشيخين  رجال  ثقات،  رجاله 

ماجه.  وابن 
.(٢٥٤١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣٦٧٣) برقم  البخاري  صحيح   (٣)

صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،(١٣٨١٢) برقم   (٣١٩  /٢١) أحمد  اإلمام  مسند   (٤)
ثقات. رجاله 
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٥٥٩
لــحــديــثــه  رجــــع  گ  عـــمـــر  أن  وفـــقـــهـــه  عـــلـــمـــه  عـــلـــى  يــــدل  ومـــمـــا 
فـــي ســــرع ولــــم يـــدخـــل الـــشـــام مـــن أجــــل الـــطـــاعـــون، عـــنـــدمـــا أخـــبـــره 
الــذي خــفــي عــلــى جــمــع مــن الــصــحــابــة، وهــو فــي  بــحــديــث الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 

.(١ الــصــحــيــحــيــن(
أخــذ الــجــزيــة مــن الــمــجــوس، وهــو  ورجــع إلــيــه كــذلــك عــمــر فــي 
٢)، وقــال عــنــه عــمــر: عــبــد الــرحــٰمــن ســيــد مــن ســادات  فــي الــبــخــاري(

الــمــســلــمــيــن.
عــيــاالً  الــمــديــنــة  أهـــل  كـــان  عــــوف:  بـــن  اهللا  عــبــد  بـــن  طــلــحــة  قـــال 
عـــلـــى عـــبـــد الــــرحــــٰمــــن بــــن عــــــوف، ثـــلـــث يـــقـــرضـــهـــم، وثــــلــــث يــقــضــي 

ديــنــهــم، ويــصــل ثــلــثًــا.
ــشــي عــلــى عــبــد الــرحــٰمــن بــن  قـــال إبــراهــيــم بــن عــبــد الــرحــٰمــن: غُ
عــوف فــي وجــعــه حــتــى ظــنــوا أنــه قــد فــاضــت نــفــســه، حــتــى قــامــوا مــن 
شي  غُ لهم:  قال  ثم  البيت،  أهل  فكبر  يكبر،  فأفاق  وجللوه،  عنده 
غــشــيــتــي  فـــي  بـــي  انـــطـــلـــق  صـــدقـــتـــم!  قــــال:  نـــعـــم،  قـــالـــوا:  ؟  ـــا  آنـــفً عـــلـــي 
أجـــد فــيــهــمــا شـــدة وفـــظـــاظـــة، فـــقـــاال: انــطــلــق نــحــاكــمــك إلــى  رجــــالن 
، قـــال: أيـــن تــذهــبــان  الــعــزيــز األمـــيـــن، فــانــطــلــقــا بـــي حــتــى لــقــيــا رجــــالً
بــهــذا؟ قـــاال: نــحــاكــمــه إلـــى الــعــزيــز األمــيــن، فــقــال: ارجــعــا فــإنــه مــن 
وإنه  أمهاتهم،  بطون  في  وهم  والمغفرة  السعادة  لهم  كتب  الذين 

.(٢٢١٩) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٩٧٣) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(٣١٥٦) برقم  البخاري  صحيح   (٢)



٥٦٠
ا. اهللا، فــعــاش بــعــد ذلــك شــهــرً ســيــمــتــع بــه بــنــوه إلــى مــا شــاء 

وذكـــر الــبــخــاري فــي تــاريــخــه مــن طــريــق الـــزهـــري قـــال: أوصــى 
فكانوا  دينار  بأربعمائة  ا  بدرً شهد  من  لكل  عوف  بن  الرحٰمن  عبد 

مــائــة رجــل.
ا فــي الــتــجــارة، خــلــف  مــجــدودً قــال أبــو عــمــر بــن عــبــدالــبــر: كــان 
 (١ بالجرف( يزرع  وكان  فرس،  ومئة  شاة،  آالف  وثالثة  بعير،  ألف 

ــا. عــلــى عــشــريــن نــاضــحً
صابر،  فقير  وأويــس  الشاكر،  الغني  هو  هذا  الذهبي۴:  قال 
وأبــو ذر أو أبــو عــبــيــدة زاهــد عــفــيــف، وقــد مــات ســنــة إحــد وثــالثــيــن 
ا  وقيل سنة اثنين وهو األشهر وعاش اثنين وسبعين سنة، وقيل خمسً
ودفن  أثبت،  واألول  حجر:  ابن  قال  وسبعين،  ثمانية  وقيل  وسبعين 

.(٢ العوام( بن  الزبير  ويقال  عثمان  عليه  وصلى  بالبقيع 
اإلســـالم  عــن  وجـــزاه  عـــوف،  بــن  الــرحــٰمــن  عــبــد  عــن  اهللا  رضـــي 
الــنــبــيــيــن  مــع  كــرامــتــه  دار  فــي  بــه  وجــمــعــنــا  الــجــزاء،  خــيــر  والــمــســلــمــيــن 

ــا. وحــســن أولــئــك رفــيــقً والــصــديــقــيــن والــشــهــداء والــصــالــحــيــن 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
الشام. نحو  المدينة  من  أميال  ثالثة  على  موضع   (١)

٩٢)، واإلصابه في تمييز الصحابة (٥٤٣/٦-٥٤٩). (٢) سير أعالم  النبالء (٦٨/١ - 
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٥٦١



گ

ال  أن  وأشهد  اهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ا عــبــده ورســولــه  ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..

من  وبــطــل  األمــة  هــذه  أعــالم  مــن  عــلــم  ســيــرة  مــن  مقتطفات  فــهــذه 
سيرته  مــن  نقتبس  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أصــحــاب  مــن  جــلــيــل  صــحــابــي  أبــطــالــهــا، 
ا  أُحدً كلها  المشاهد  شهد  الصحابي  هذا  والعبر،  الدروس  العطرة 
والــخــنــدق والــحــديــبــيــة، وضـــرب لــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــســهــمــه يــوم بــدر ألنــه 
خبر  عن  بها  يأتي  مهمة  في  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أرسله  فقد  بالشام،  غائبًا  كان 
الــقــوم فــلــم يــشــهــدهــا، وكــان مــن الــســابــقــيــن إلــى اإلســـالم، أســلــم قــبــل 
عليها  فوالَّه  وفتحها،  دمشق  حصار  وشهد  األرقم  دار  النبي  دخول 
أبـــو عــبــيــدة بـــن الـــجـــراح، فــهــو أول مـــن عــمــل نــيــابــة دمـــشـــق مـــن هــذه 
المبشرين  العشرة  أحد  وهو  اليرموك،  معركة  شهدگ  قد  األمة، 

الحياة. قيد  على  وهو  بالجنة  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فبشره  بالجنة، 

زيــد بــن عــمــرو بــن نــفــيــل بــن عــبــد الــعــز الــقــرشــي  إنــه ســعــيــد بــن 





٥٦٢
بــن  بــعــجــة  بــنــت  فــاطــمــة  وأمــــه  أشـــعـــر،   (١ آدم( طــــواالً  كـــان  الـــعـــدوي، 
مــلــيــح الــخــزاعــيــة، وامــرأتــه هــي ابــنــة عــمــه أخــت عــمــر بــن الــخــطــاب. 
فــي  الــبــخــاري   فـــرو اإلســــالم،  أول  فـــي  ــــذب  وعُ ابــتــلــي  مــمــن  وهـــو 
حــديــث قــيــس بــن أبــي حـــازم قـــال: ســمــعــت ســعــيــد بــن  صــحــيــحــه مــن 
ــوثــقــي عــمــر عــلــى اإلســالم، أنــا  ــنــي مُ زيــدگ يــقــول لــلــقــوم: لــو رأيــتُ
لــكــن  بــعــثــمــان  صــنــعــتــم  لــمــا  انــقــض  ا  أحـــدً أن  ولــو  أســلــم،  ومــا  وأخــتــه 

.(٢ ) ــا أن يــنــقــضَّ مــحــقــوقً
عــبــادة  مـــن  اهللا  إلـــى  فـــر  مــمــن  الـــعـــدوي  عـــمـــرو  بـــن  زيـــد  لـــــده  ووا
 فــــرأ الـــقـــيـــم،  الــــديــــن  يـــتـــطـــلـــب  الــــشــــام  أرض  فــــي  وســـــاح  األصــــنــــام 
ـــهـــم إنــــي عـــلـــى ديـــن  الـــلَّ الـــنـــصـــار والـــيـــهـــود فـــكـــره ديـــنـــهـــم، وقــــــال: 
ينبغي،  كما  السالم  عليه  إبراهيم  بشريعة  يظفر  لم  ولكن  إبراهيم، 

ومــات قــبــل بــعــثــتــه. وال رأ مــن يــوقــفــه عــلــيــهــا، رأ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
دَ  يْ زَ نَّ  أَ عمرک:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
 ، ــهُ ــعُ ــبَ ــتْ يَ وَ  ، يــنِ ـــنِ الــدِّ لُ عَ ــأَ ــسْ يَ مِ  ــأْ ـــى الــشَّ لَ إِ جَ  ـــرَ خَ ــلٍ  ــيْ ــفَ ـــنِ نُ و بْ ــرِ ــمْ ـــنَ عَ بْ ا
نْ  أَ ــي  ــلِّ ــعَ لَ ـــي  نِّ إِ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــمْ يــنـِـهِ دِ ـــنْ  عَ ــهُ  لَ ــأَ ــسَ فَ ــودِ  الــيَــهُ ـــنَ  مِ ــا  ــالِــمً عَ ــيَ  ــقِ ــلَ فَ
ــذَ  خُ ــأْ تَ ــى  ــتَّ حَ ــا  يــنِــنَ دِ ــى  ــلَ عَ ـــونُ  ـــكُ تَ الَ   : ـــالَ ـــقَ فَ نـِـي،  ـرْ ــبـِ خْ ــأَ فَ  ، ــمْ ـكُ يــنـَ دِ يــــنَ  دِ أَ
 ، ــهِ الــلَّ ــبِ  ــضَ غَ ـــنْ  مِ إِالَّ  ـــرُّ  فِ أَ ــا  مَ  : ـــدٌ يْ زَ ـــالَ  قَ  ، ــهِ الــلَّ ــبِ  ــضَ غَ ـــنْ  مِ ــيــبِــكَ  ــنَــصِ بِ
نِي  لُّ تَدُ لْ  فَهَ ؟  هُ تَطِيعُ سْ أَ نَّى  أَ وَ ا،  بَدً أَ يْئًا  شَ هِ  اللَّ بِ  ضَ غَ نْ  مِ لُ  مِ حْ أَ  َ الَ وَ

السمرة. شديد  أي  آدم:   (١)
(٢) برقم (٣٨٦٧).
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٥٦٣
ــا  مَ وَ  : ـــدٌ يْ زَ ــالَ  قَ ــا،  ــنِــيــفً حَ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ إِالَّ  ــهُ  ــمُ ــلَ عْ أَ ــا  مَ  : ـــالَ قَ ؟،  هِ ــيْــرِ غَ ــى  ــلَ عَ
الَ  وَ نِــيــا،  ا ــرَ ــصْ نَ الَ  وَ يــا،  ــودِ ــهُ يَ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ يــنُ  دِ  : ــالَ قَ ؟  ــنِــيــفُ الــحَ
 ، ــهُ ــلَ ــثْ مِ ــرَ  كَ ــذَ فَ   ــارَ الــنَّــصَ ــنَ  مِ ــا  ــالِــمً عَ ــيَ  ــقِ ــلَ فَ ــدٌ  يْ زَ جَ  ــرَ ــخَ فَ اَهللا،  إِالَّ  ــدُ  ــبُ ــعْ يَ
 ، اهللاِ ـةِ  ــنـَ ــعْ لَ ـــنْ  مِ ــيــبِــكَ  ــصِ ــنَ بِ ـــذَ  خُ ـــأْ تَ ــتَّــى  حَ ـا  ـنـَ يــنـِ دِ ــى  ــلَ عَ ـــونَ  ـــكُ تَ ـــنْ  لَ  : ـــالَ ـــقَ فَ
ــنْ  مِ الَ  وَ  ، اهللاِ ــةِ  ــنَ ــعْ لَ ـــنْ  مِ ــلُ  ــمِ حْ أَ الَ  وَ  ، اهللاِ ــةِ  ــنَ ــعْ لَ ـــنْ  مِ إِالَّ  ـــرُّ  فِ أَ ــا  مَ  : ـــالَ قَ
ــا  : مَ ــالَ ؟ قَ هِ ــرِ ــيْ ــى غَ ــلَ ــنِــي عَ لُّ ــدُ ــلْ تَ ــهَ فَ ــطِــيــعُ  ــتَ سْ نــي أَ أَ وَ ا،  ــدً بَ ــا أَ ــئً ــيْ ــبِــهِ شَ ــضَ غَ
يمَ  اهِ رَ بْ إِ ينُ  دِ  : الَ قَ ؟  نِيفُ الحَ ا  مَ وَ  : الَ قَ ا،  نِيفً حَ ونَ  يَكُ نْ  أَ إِالَّ  هُ  لَمُ عْ أَ
ـــدٌ  يْ زَ  َأ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ اَهللا،  إِالَّ  ــدُ  ــبُ ــعْ يَ الَ  وَ ــيــا،  نِ ا ــرَ ــصْ نَ الَ  وَ يــا  ــودِ ــهُ يَ ــنْ  ــكُ يَ ـــمْ  لَ
 : ــالَ ــقَ فَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــعَ  فَ زَ رَ ــرَ ــا بَ ــمَّ ــلَ فَ  ، جَ ــرَ خَ مُ  ــالَ ــيْــهِ الــسَّ ــلَ ــيــمَ عَ اهِ ــرَ بْ إِ فِــي  ــمْ  ــهُ لَ ــوْ قَ

.(١ ) ــيــمَ اهِ ــرَ بْ إِ يــنِ  دِ ــلَــى  نِّــي عَ ــدُ أَ ــهَ شْ نِّــي أَ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ
أبـــي  بـــنـــت  أســـمـــاء  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
هُ  ــرَ ــهْ ا ظَ ــنِــدً ــسْ ــا مُ ــائِــمً ــيْــلٍ قَ ــفَ ــنِ نُ و بْ ــرِ ــمْ ــنَ عَ ــدَ بْ يْ ــتُ زَ يْ أَ بــكــرک قــالــت: رَ
يـــنِ  ــى دِ ــلَ ــمْ عَ ـكُ ــنـْ مِ ـــا  ـــهِ مَ الـــلَّ وَ  ، ـــشٍ يْ ـــرَ ـــرَ قُ ـــاشِ ـــعَ ـــا مَ يَ  : ـــولُ ـــقُ يَ ــةِ  ــبَ ــعْ ـــى الــكَ لَ إِ
ادَ  رَ أَ ا  ذَ إِ ــلِ  جُ لِــلــرَّ ــولُ  ــقُ يَ  ، ةَ ودَ ءُ ـــوْ الـــمَ ــيِــي  ــحْ يُ ـــانَ  كَ وَ ي،  ـــرِ ـــيْ غَ ـــيـــمَ  اهِ ـــرَ بْ إِ
ا  ذَ ـــإِ فَ ـــا  هَ ـــذُ خُ ـــأْ ـــيَ فَ ــا،  ــتَــهَ ــئُــونَ مَ ــا  ــهَ ــيــكَ ــفِ كْ أَ ـــا  نَ أَ ــا،  ــهَ ــلْ ــتُ ــقْ تَ الَ   ، ـــهُ ـــنَـــتَ بْ ا ــتُــلَ  ــقْ يَ نْ  أَ
ــتُــكَ  ــيْ ــفَ كَ ــئْــتَ  شِ نْ  إِ وَ  ، ــيْــكَ لَ إِ ــا  ــهَ ــتُ ــعْ فَ دَ ــئْــتَ  شِ نْ  إِ ــا:  بِــيــهَ َ ألِ ــالَ  قَ ــتْ  عَ ــرَ عْ ــرَ تَ

.(٢ ــا ( ــتَــهَ ــئُــونَ مَ
قـــال ســعــيــد بــن جــبــيــر: كـــان مــقــام أبـــي بــكــر وعــمــر وعــثــمــان وعــلــي 

ا. معلقً البخاري  رواه  برقم (٣٨٢٧)   (١)
(٢)  برقم (٣٨٢٨).



٥٦٤
وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحٰمن بن عوف مع النبيملسو هيلع هللا ىلص، 
كــانــوا أمــامــه فــي الــقــتــال وخــلــفــه فــي الــصــالة. وكـــان عــبــد الــرحــٰمــن بن 
أحمد  اإلمــام   فــرو المنكر،  عن  وناهيًا  بالمعروف  ا  آمــرً عــوفگ 
كان  شعبة  بــن  المغيرة  أن  الــحــارث:  بــن  ريــاح  حــديــث  مــن  مسنده  فــي 
في المسجد األكبر، وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاءه 
على  رجليه  عند  وأجلسه  المغيرة  فحياه  زيــد،  بن  سعيد  يُدعى  رجل 
وسب،  فسب  المغيرة  فاستقبل  الكوفة  أهل  من  رجل  فجاء  السرير، 
قال:  طالب،  أبي  بن  علي  يسب  قال:  مغيرة؟  يا  هذا  يسب  من  فقال: 
ـــا، أال أســمــع أصــحــابَ  ــغــيــر بـــن شــعــب – ثـــالثً ــعــب يـــا مُ ــغــيــر بـــن شُ يـــا مُ
عــلــى  أشـــهـــد  فـــأنـــا  تــغــيــر،  وال  تــنــكــر  ال  عـــنـــدك  ـــســـبـــون  يُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســول  مــن  قلبي  ووعــاه  ذنـــاي  أُ سمعت  بــمــا  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
رٍ  بَكْ بُو  قال: «أَ أنه  لقيته،  إذا  عنه  يسألني  ا  كذبً عنه  أروي  أكن  لم  فإني 
 ، ــنَّــةِ ــجَ ــانُ فِــي الْ ــمَ ــثْ عُ ، وَ ــةِ ــنَّ ــجَ ــيٌّ فِــي الْ ــلِ عَ ، وَ ــةِ ــنَّ ــجَ ــرُ فِــي الْ ــمَ عُ ، وَ ــةِ ــنَّ ــجَ فِــي الْ
دُ  عْ سَ ، وَ نَّةِ نِ فِي الْجَ مَ حْ بْدُ الرَّ عَ ، وَ نَّةِ يْرُ فِي الْجَ بَ الزُّ ، وَ نَّةِ ةُ فِي الْجَ لْحَ طَ وَ
أُسميه  أن  شئت  لو   ،« نَّةِ الْجَ فِي  نِينَ  مِ ؤْ الْمُ عُ  تَاسِ وَ  ، نَّةِ الْجَ فِي  الِكٍ  مَ بْنُ 
اهللا!  رسول  صاحب  يا  يناشدونه:  المسجد  أهل  فضج  قال:  لسميته، 
المؤمنين  تاسع  أنا  عظيم،  واهللا  باهللا،  ناشدتموني  قال:  التاسع؟  من 
ورسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص العاشر، ثم أتبع ذلك يمينًا قال: واهللا لمشهد شهده 
ولو  أحدكم  عمل  من  أفضل  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  مع  وجهه  فيه  يغبر  رجل 

السالم(١). عليه  نوح  ر  مُ عُ عمر 
(١) (١٧٣/٣ – ١٧٥) برقم (١٦٢٩)، وقال محققوه: إسناده صحيح. وروي الحديث 
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٥٦٥
فــــرو الـــبـــخـــاري ومــســلــم مــن  وكــــانگ مــســتــجــاب الـــدعـــوة، 
على  ادعت  أويس  بنت   أرو أن  أبيه:  عن  عروة  بن  هشام  حديث 
بن  مروان  إلى  فخاصمته  أرضها،  من  شيئًا  أخذ  أنه  زيد  بن  سعيد 
ــا بــعــد الـــذي  آخـــذ مـــن أرضـــهـــا شــيــئً الــحــكــم، فــقــال ســعــيــد: أنـــا كــنــت 
سمعت من رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص! قال: وما سمعت من رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟ 
ضِ  َرْ األْ ـــنَ  مِ ا  ــبْــرً شِ ـــذَ  خَ أَ ـــنْ  يــقــول: «مَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  ســمــعــت  قـــال: 
بــيــنــة  ال أســألــك  مــروان:  فــقــال لــه   ،« ــيــنَ ضِ رَ أَ ــعِ  ــبْ سَ لَــى  إِ ــهُ  قَ ــوِّ طُ ــا،  ــمً ــلْ ظُ
فــي  واقــتــلــهــا  بــصــرهــا،  فــعــم  كــاذبــة  كــانــت  إن  ــهــم  الــلَّ فــقــال:  هــذا،  بــعــد 
أرضــهــا، قـــال: فــمــا مــاتــت حــتــى ذهـــب بــصــرهــا، ثــم بــيــنــا هــي تــمــشــي 

.(١ إذ وقــعــت فــي حــفــرة فــمــاتــت( فــي أرضــهــا 
ا عـــن رتـــبـــة أهـــل  قــــال الـــذهـــبـــي۴: «لــــم يـــكـــن ســـعـــيـــدٌ مـــتـــأخـــرً
الــشــور فــي الــســابــقــة والــجــاللــة، وإنــمــا تــركــه عــمــرگ لــئــال يــبــقــى 
بـــــن عـــمـــه، ولـــــو ذكـــــره فــــي أهـــل  لــــه فـــيـــه شـــائـــبـــة حـــــظ، ألنـــــه خـــتـــنـــه وا
فـــأخـــرج مــنــهــا ولـــده وعــصــبــتــه،  الـــشـــور لـــقـــالـــوا: حـــابـــى ابـــن عـــمـــه، 

هللا. فــكــذلــك فــلــيــكــن الــعــمــل 
قــالــت عــائــشــة بــنــت ســعــيــد: مــات أبــي بــالــعــقــيــق فــغــســلــه ســعــد بــن 
إحــد وخــمــســيــن  وخــرج مــعــه، تــوفــيگ ســنــة  أبــي وقــاص وكــفــنــه 
الجنة،  في  الجراح  بن  عبيدة  أبو  وبإضافة:  سابقه  عن  االختالف  من  شيء  فيه  بلفظ 

الجنة. في  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ذكر  وبدون 
له. واللفظ   (١٦١٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣١٩٨) برقم  البخاري  صحيح   (١)

=



٥٦٦
وهــو ابــن بــضــع وســبــعــيــن ســنــة.

قـــال الـــذهـــبـــي۴: «فـــهـــذا مـــا تــيــســر مـــن ســيــرة الـــعـــشـــرة، وهــم 
أفــضــل قــريــش وأفــضــل الــســابــقــيــن الــمــهــاجــريــن، وأفــضــل الــبــدريــيــن 
واآلخــرة  األمــة فــي الــدنــيــا  وأفــضــل أصــحــاب الــشــجــرة، وســادة هــذه 
اعـــتـــرفـــوا  كـــيـــف  هـــواهـــم،  وأشــــد  أغـــواهـــم  مـــا  الـــرافـــضـــة،  اهللا  فـــأبـــعـــد 
وافـــــتـــــروا عــلــيــهــم  واحــــــد مـــنـــهـــم وبــــخــــســــوا الـــتـــســـعـــة حـــقـــهـــم  بـــفـــضـــل 
بـــأنـــهـــم كـــتـــمـــوا الـــنـــص فـــي عـــلـــي أنــــه الـــخـــلـــيـــفـــة، فــــواهللا مـــا جــــر مــن 
نــبــيــهــم،  وخــالــفــوا  بــزعــمــهــم،  عــنــه  األمـــر  زوروا  وأنــهــم  شـــيء،  ذلـــك 
فــي  ال لــرغــبــة  ويــتــكــســب  وبــادروا إلــى بــيــعــة رجــل مــن بــنــي تــيــم يــتــجــر 
مــن  هــذا  أيــفــعــل  ويــحــك!  ورجــالــه،  عــشــيــرتــه  مــن  لــرهــبــة  وال  أمــوالــه 
واحــد لــمــا جــاز عــلــى جــمــاعــة  هــذا عــلــى  لــه مــســكــة عــقــل؟ ولــو جــاز 
ولــو جــاز وقــوعــه مــن جــمــاعــة الســتــحــال وقــوعــه والــحــالــة هــذه مــن 
األمــة وأبــطــال  واألنــصــار، وفــرســان  الــعــرف مــن ســادة الــمــهــاجــريــن 
 والــهــد مــزمــن،  داء  فــإنــه  الــرفــض  بــرء  فــي  حــيــلــة  ال  لــكــن  اإلســـالم، 

١). اهـــ إال بــاهللا»( اهللا فــي قــلــب مــن يــشــاء، فــال قــوة  نــور يــقــذفــه  

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الــصــحــابــة  تــمــيــيــز  فـــي  واإلصـــابـــة   ،(١٤٣ –  ١٢٤ لــلــذهــبــي (١/  الــنــبــالء  أعــــالم  ســيــر   (١)
.(٣٢٧/٤ – ٣٣٩)
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«»

ال  أن  وأشــهــد  اهللا،  رســول  عــلــى  والــســالم  والــصــالة  هللا  الــحــمــد 
ورســولــه  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشــهــد  لــه  شــريــك  ال  وحــده  اهللا  إال  إلــه 

وبــعــد..
هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو فـــقـــد 
ــا،  ــيَ نْ الــدُّ بِ  ـــرَ كُ ـــنْ  مِ ـــةً  بَ ـــرْ كُ ـــنٍ  مِ ـــؤْ مُ ـــنْ  عَ ــسَ  ــفَّ نَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
 ، رٍ عْسِ مُ لَى  عَ رَ  سَّ يَ نْ  مَ وَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مِ  وْ يَ بِ  رَ كُ نْ  مِ ةً  بَ رْ كُ نْهُ  عَ هُ  سَ اللَّ نَفَّ
فِي  هُ  اللَّ هُ  تَرَ سَ ا،  لِمً سْ مُ تَرَ  سَ نْ  مَ وَ  ، ةِ رَ خِ اآلْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  يْهِ  لَ عَ هُ  اللَّ رَ  سَّ يَ
 ، يهِ خِ أَ نِ  وْ عَ فِي  بْدُ  الْعَ انَ  كَ ا  مَ بْدِ  الْعَ نِ  وْ عَ فِي  هُ  اللَّ وَ  ، ةِ رَ خِ اآلْ وَ يَا  نْ الدُّ
لَــى  إِ ــا  يــقً ــرِ ــهِ طَ بِ ــهُ  ــهُ لَ الــلَّ ــلَ  ــهَّ سَ ــا،  ــمً ــلْ فِــيــهِ عِ ــسُ  ــمِ ــتَ ــلْ يَ ــا  يــقً ــرِ ــكَ طَ ــلَ سَ ـــنْ  مَ وَ
 ، ِ كِتَابَ  اللهَّ تْلُونَ  يَ  ، هِ اللَّ يُوتِ  بُ نْ  مِ يْتٍ  بَ فِي  مٌ  وْ قَ عَ  تَمَ اجْ ا  مَ وَ  ، نَّةِ الْجَ
ــةُ  ــمَ حْ الــرَّ ــمُ  ــيَــتْــهُ ــشِ غَ وَ  ، ــكِــيــنَــةُ الــسَّ ــمِ  ــيْــهِ ــلَ عَ لَتْ  زَ نَ إِالَّ   ، ــمْ ــيْــنَــهُ بَ هُ  ونَ سُ ارَ تَدَ يَ وَ
 ، ــهُ ــلُ ــمَ عَ بِــهِ  ــأَ  ــطَّ بَ نْ  مَ وَ  ، هُ ــنْــدَ عِ ــنْ  فِــيــمَ ــهُ  الــلَّ مُ  هُ رَ كَ ذَ وَ  ، ــةُ ئِــكَ ــالَ لْــمَ ا ــمُ  ــتْــهُ ــفَّ حَ وَ

.(١ )« ــبُــهُ ــسَ نَ بِــهِ  عْ  ــرِ ــسْ يُ لَــمْ 
ــــا،  ــــيَ نْ لــــدُّ ا بِ  ــــــرَ كُ ـــــنْ  ـــــةً مِ بَ ـــــرْ كُ ـــــنٍ  مِ ـــــؤْ ـــــنْ مُ ــــسَ عَ ــــفَّ نَ ــــــنْ  قــــولــــهملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

(١) برقم (٢٦٩٩).





٥٦٨
أن  يــرجــع عــلــى  هــذا   ،« ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مِ  ـــوْ يَ بِ  ـــرَ كُ ــنْ  مِ ــةً  بَ ــرْ كُ ــهُ  ــنْ عَ ــهُ  الــلَّ ــسَ  ــفَّ نَ
وقــد تــكــاثــرت الــنــصــوص بــهــذا الــمــعــنــى،  جــنــس الــعــمــل،  الــجــزاء مــن 
١)، وقــولــهملسو هيلع هللا ىلص:  )« ــاءَ ــمَ حَ الــرُّ هِ  ــادِ ــبَ ــنْ عِ ــهُ مِ الــلَّ ــمُ  حَ ــرْ يَ ــا  ــمَ نَّ إِ كــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «َ

.(٢ ــيَــا»( نْ الــدُّ فــي  الــنَّــاسَ  ــونَ  بُ ــذِّ ــعَ يُ يــنَ  لَّــذِ بُ ا ــذِّ ــعَ يُ ــهَ  الــلَّ «إِنَّ 
نْ  مِ ةً  بَ رْ كُ نْهُ  عَ هُ  اللَّ جَ  رَّ فَ  ، ةً بَ رْ كُ لِمٍ  سْ مُ نْ  عَ جَ  رَّ فَ نْ  مَ وقولهملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
.(٣ )« ــةِ ــيَــامَ الــقِ مَ  ــوْ يَ ــهُ  الــلَّ هُ  ــتَــرَ سَ ــا  ــلِــمً ــسْ ــتَــرَ مُ سَ ــنْ  مَ ، وَ ــةِ ــيَــامَ الــقِ مِ  ــوْ يَ ــاتِ  بَ ــرُ كُ

فـــي  صـــاحـــبـــهـــا  تــــوقــــع  لــــتــــي  ا لـــعـــظـــيـــمـــة  ا لـــــشـــــدة  ا هـــــي  لـــــكـــــربـــــة:  وا
تــنــفــيــس  مــــن  مــــأخــــوذ  مـــنـــهـــا،  عـــنـــه  يـــخـــفـــف  أن  وتـــنـــفـــيـــســـهـــا  لــــكــــرب،  ا
لـــتـــفـــريـــج  وا ـــا،  نـــفـــسً يـــأخـــذ  حـــتـــى  لـــخـــنـــاق  ا لـــه  يـــرخـــي  كـــأنـــه  لـــخـــنـــاق،  ا
كــربــتــه  عــنــه  فــتــنــفــرج  لـــكـــربـــة  ا عــنــه  يـــزيـــل  أن  وهـــو:  ذلـــك  مـــن  أعـــظـــم 

وغــمــه. هــمــه  ويــزول 
وجــزاء الــتــفــريــج: الــتــفــريــج. فــجــزاء الــتــنــفــيــس: الــتــنــفــيــس، 

»، ولــم يــقــل: مــن كــرب  ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مِ ا ـــوْ ـــاتِ يَ بَ ـــرَُ كُ ـــنْ  ـــةً مِ بَ ـــرْ قــولــه: «كُ
واآلخـــرة كــمــا فــي الــتــيــســيــر والــســتــر، قــيــل فــي مــنــاســبــة ذلــك:  الــدنــيــا 
أسامة  حديث  من   (٩٢٣) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٧٤٤٨) برقم  البخاري  صحيح   (١)

زيدک. ابن 
حــزامک. بــن  حــكــيــم  بــن  هــشــام  حــديــث  (٢) صحيح مسلم برقم (٢٦١٣) مــن 

(٣) صحيح البخاري برقم (٢٤٤٢)، صحيح مسلم برقم (٢٥٨٠) من حديث عبد اللَّه 
عمرک. ابن 
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٥٦٩
أحــد يــحــصــل لــه ذلــك  ولــيــس كــل  الــشــدائــد الــعــظــيــمــة  أن الــكــرب هــي 
فـــي الــدنــيــا، بــخــالف اإلعـــســـار والـــعـــورات الــمــحــتــاجــة إلـــى الــســتــر، 
بــعــض  بــتــعــســر  ولــــو  ذلــــك  مـــن  الـــدنـــيـــا  فـــي  يــخــلــو  يـــكـــاد  ال  ا  أحـــــدً فــــإن 
كــرب  إلـــى  بــالــنــســبــة  الــدنــيــا  كـــرب  ألن  وقـــيـــل:  الــمــهــمــة،  الـــحـــاجـــات 
بــه  لــيــنــفــس  عــنــده  الــكــرب  تــنــفــيــس  جــزاء  اهللا  فــادخــر  شــيء  ال  اآلخــرة 

وشــدائــدهــا. اآلخــرة  كــرب 

ــا  ــيَ نْ الــدُّ فـِـي  ــهِ  ــيْ ــلَ ــهُ عَ الــلَّ ــرَ  ــسَّ يَ  ، ــرٍ ــسِ ــعْ ــى مُ ــلَ ــرَ عَ ــسَّ يَ ـــنْ  مَ قــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
.« ةِ ــرَ خِ اآلْ وَ

وقــد  اآلخــرة،  فــي  قــد يــحــصــل  اإلعــســار  أن  يــدل عــلــى  ــا  أيــضً هــذا 
 c b a فــقــال:﴿  عــســيــر»  بــأنــه «يـــوم  الــقــيــامــة  يــوم  اهللا  وصــف 

.[٢٦ f e d ﴾ [ســورة الــفــرقــان، آيــة رقــم: 

والــتــيــســيــر عــلــى الــمــعــســر فــي الــدنــيــا مــن جــهــة الــمــال يــكــون بــأحــد 
 ¹﴿ تعالى:  قال  واجب،  وذلك  الميسرة  إلى  بانظاره  إما  أمرين؛ 
وتارة   ،[٢٨٠ آية:  البقرة،  ¿﴾ [سورة   ¾  ½  ¼  »  º
يـــزول بــه إعــســاره،  وإال فــبــإعــطــائــه مــا  ــا،  بــالــوضــع عــنــه إن كــان غــريــمً

عظيم. فضل  له  وكالهما 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرةگ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: 
وا  زُ ــاوَ ــجَ :تَ ــانِــهِ ــيَ ــتْ لِــفِ ــالَ  قَ ا  ــرً ــسِ ــعْ مُ  َأ رَ ا  ــإِذَ فَ  ، الــنَّــاسَ يِــنُ  ا ــدَ يُ ــرٌ  ــاجِ تَ ــانَ  «كَ



٥٧٠
.(١ )« ــنْــهُ ــهُ عَ الــلَّ زَ  ــاوَ ــتَــجَ فَ ــنَّــا،  زَ عَ ــاوَ ــتَــجَ يَ نْ  ــهَ أَ الــلَّ ــلَّ  ــنْــهُ لَــعَ عَ

قــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  قــتــادةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســلــم  وأخــرج 
 ، رٍ عْسِ مُ نْ  عَ سْ  يُنَفِّ لْ فَ  ، ةِ يَامَ القِ ومِ  يَ بِ  رَ كُ مِن  هُ  اللَّ يَهُ  نْجِ يُ نْ  أَ هُ  رَّ سَ ن  «مَ

.(٢ )« ــنْــهُ ــعْ عَ ــضَ يَ وْ  أَ
.« ةِ رَ خِ اآلْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  هُ  اللَّ هُ  تَرَ سَ ا،  لِمً سْ مُ تَرَ  سَ نْ  مَ «وَ قولهملسو هيلع هللا ىلص: 

الـــســـتـــر نــــوعــــان: ســـتـــر لـــلـــعـــورة الـــحـــســـيـــة، وهـــــي مــــا بـــيـــن الـــســـرة 
مــن  عـــطـــي  أُ إذا  والــمــســلــم  عــــورة.  كــلــهــا  والـــمـــرأة  لــلــرجــل  والـــركـــبـــة 
فــي  يـــســـتـــره  واهللا  صـــالـــح  عـــمـــل  فـــهـــذا  عــــورتــــه.  يـــســـتـــر  مــــا  الـــمـــالبـــس 

هــذا الــســتــر ويــجــزيــه مــن فــضــلــه أحــســن مــا فــعــل. مــقــابــل 
المعاصي.  بها:  والمقصود  الدينية،  العورة  ستر  الثاني:  النوع 
فــال  وأخــــفــــاهــــا  بـــهـــا  أســـــر  مـــعـــصـــيـــة  عـــلـــى  أخــــــاه  الـــمـــســـلـــم   رأ فــــــإذا 
يــفــضــحــه ،وإنــمــا يــنــصــحــه ويــوجــهــه ويــدعــو لــه بــالــهــدايــة واالســتــقــامــة 

 É  È  Ç  Æ  Å﴿:قال اهللا  ألن  الـــنـــاس،  بـــيـــن  يــشــيــعــهــا  وال 
الــنــور،  ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [ســورة 

.[١٩ آيــة رقــم: 
ا لم يكن لهم عيوب  وي عن بعض السلف قال: أدركت قومً وقد رُ

.(١٥٦٢) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٠٧٨) برقم  البخاري  صحيح   (١)
(٢) برقم (١٥٦٣).
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٥٧١
ا كانت  ا. وأدركت أقوامً فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبً

عيوبهم. فُنسيت  للناس  عيوب  عن  فكفوا  عيوب  لهم 
ــنْ  ــرَ مَ ــشَ ــعْ ـــا مَ حــديــث أبــي بـــرزة األســلــمــيگ: «يَ هــذا  وشــاهــد 
الَ  وَ  ، ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــمُ لْ ا ــوا  ــابُ ــتَ ــغْ تَ الَ   ، ــهُ ــبَ ــلْ قَ ــانُ  يــمَ اإلِ ــلِ  خُ ــدْ يَ ــمْ  لَ وَ ــانِــهِ  بِــلِــسَ ــنَ  آمَ
ــنْ  مَ ، وَ ــهُ تَ رَ ــوْ ــهُ عَ الــلَّ ــبِــعِ  ــتَّ يَ ــمْ  تِــهِ ا رَ ــوْ ــعَ عَ ــبَ تَّ ا ــنِ  ــهُ مَ نَّ ــإِ فَ  ، ــمْ ــهِ تِ ا رَ ــوْ ــوا عَ ــبِــعُ ــتَّ تَ

.(١ )« ــتِــهِ ــيْ بَ فِــي  ــهُ  ــحْ ــضَ ــفْ يَ ــهُ  تَ رَ ــوْ ــهُ عَ الــلَّ ــبِــعِ  ــتَّ يَ
ارتكب  بما  يبالي  ال  بها  معلنًا  بالمعاصي  ا  مشتهرً كان  من  إال 
عــن  بــأس بــالــبــحــث  ال  هــذا  ومــثــل  الــمــعــلــن،  الــفــاجــر  هــو  فــهــذا  مــنــهــا، 
أمـــره لــيــقــام عــلــيــه الــحــد كــمــا صـــرح بــذلــك بــعــض أهـــل الــعــلــم، قــال 
أحــب أن يــشــفــع لــه  فــال  فــســاد  أو  بــشــرٍّ  وأمــا مــن عــرف  اإلمــام مــالــك: 

ــقــام عــلــيــه الــحــد. يُ أحــد، ولــكــن يــتــرك حــتــى 
 ،« يهِ خِ أَ نِ  وْ عَ فِي  بْدُ  الْعَ انَ  كَ ا  مَ بْدِ  الْعَ نِ  وْ عَ فِي  هُ  اللَّ «وَ قولهملسو هيلع هللا ىلص: 
 فرو والقربات،  األعمال  أعظم  من  الناس  نفع  أن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  بين 
الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أبـــي مــوســىگ 
حــاجــة  إلــيــه  طــلــبــت  أو  الــســائــل  جـــاءه  إذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  كــان  قـــال: 
.(٢ )« بَّ حَ أَ ا  مَ بِيِّهِ  نَ انِ  لِسَ لَى  عَ هُ  اللَّ ي  قْضِ ويَ وا،  رُ تُؤجَ وا  عُ فَ «اشْ قال: 

(١) مسند اإلمام أحمد (٣٣/ ٢٠) من حديث أبي برزة األسلميگ برقم (١٩٧٧٦)، 
لغيره. صحيح  محققوه:  وقال 

أبي  حــديــث  مــن   (٢٦٢٧) بــرقــم  مسلم  وصحيح   ،(١٤٣٢) بــرقــم  الــبــخــاري  صحيح   (٢)=



٥٧٢
النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  جابرگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو

.(١ ــل»( ــعَ ــيَــفْ ــلْ فَ ــاهُ  خَ ــعَ أَ ــنْــفَ يَ نْ  ــمْ أَ ــنْــكُ ــتَــطَــاعَ مِ اسْ ــنِ  قــال: «مَ
صـــحـــبـــنـــا  قــــــد  واهللا  «إنـــــــــا  قـــــــــال:  عــــــفــــــانگ  بــــــن  عــــثــــمــــان  قـــــــال 
ويــتــبــع  مــرضــانــا  يــعــود  فــكــان  والــحــضــر،  الــســفــر  فــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  

.(٢ ويــغــزو مــعــنــا، ويــواســيــنــا بــالــقــلــيــل والــكــثــيــر»( جــنــائــزنــا، 
فــيــخــدمــون  مــنــهــجــه  عــلــى  يــســيــرون  نــوا  كــا بــعــده  مــن  بــة  لــصــحــا وا
نــفــقــهــا  فــأ ـــا  لـــفً أ أربـــعـــون  ولـــه  أســـلـــم  بـــكـــر  بـــو  أ ويـــنـــفـــعـــونـــهـــم؛  لـــنـــاس  ا
بـــالالً  أعــتــق  اهللا،  ســبــيــل  فـــي  كــلــهــم  ســبــعــة  وأعـــتـــق  اهللا،  ســبــيــل  فـــي 
مــؤمــل  بـــن  وجـــاريـــة  بــنــتــهــا  وا لــنــهــديــة  وا وزنـــيـــرة  فــهــيــرة  بـــن  وعـــامـــر 

عــبــيــس. وأم 
األرامـــــــل يـــســـقـــي لــهــن  وعــــمــــر بــــن الــــخــــطــــابگ كـــــان يـــتـــعـــهـــد 
رومــة بــخــمــســة وثــالثــيــن  ، وعــثــمــان بــن عــفــان اشــتــر بــئــر  الــمــاء لــيــالً
وابـــن الــســبــيــل، وغــيــرهــم مــن  ألـــف درهـــم وجــعــلــهــا لــلــغــنــي والــفــقــيــر 

الــصــحــابــة كــانــوا كــذلــك.
قــال الــذهــبــي عــن شــيــخ اإلســالم ابــن تــيــمــيــة۴: ولــه مــحــبــون 
واألمــــــــــراء ومــــــن الـــتـــجـــار  لــــعــــلــــمــــاء والــــصــــلــــحــــاء ومــــــن الــــجــــنــــد  مـــــن ا

موسىگ.
.(٢١٩٩) برقم  مسلم  صحيح   (١)

حسن. إسناده   : محققوه  وقال  برقم (٥٠٤)،  أحمد (٥٣٢/١)  اإلمام  مسند   (٢)
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٥٧٣
ا  والــكــبــراء، وســائــر الــعــامــة تــحــبــه ألنــه مــنــتــصــب لــنــفــعــهــم لــيــالً ونــهــارً

بــلــســانــه وقــلــمــه.
ـــا»، ســلــوك  ـــمً ـــلْ ـــيـــهِ عِ فِ ـــسُ  ـــمِ ـــتَ ـــلْ يَ ـــا  يـــقً ـــرِ ـــكَ طَ ـــلَ سَ ــــــنْ  مَ قـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
الـــطـــريـــق اللـــتـــمـــاس الـــعـــلـــم يـــدخـــل فـــيـــه ســـلـــوك الـــطـــريـــق الــحــقــيــقــي 
ويــدخــل فــيــه ســلــوك الــطــريــق  وهــو الــذهــاب إلــى مــجــالــس الــعــلــمــاء، 
ودراســـــتـــــه ومــــذاكــــرتــــه  الــــمــــؤديــــة إلـــــى حــــصــــول الـــعـــلـــم مـــثـــل حـــفـــظـــه 
ومــطــالــعــتــه وكــتــابــتــه والــتــفــهــم لــه، ونــحــو ذلــك مــن الــطــرق الــمــعــنــويــة 

الــتــي يــتــوصــل بــهــا إلــى الــعــلــم.
بــذلــك  يراد  قد  نَّة»  لْجَ ا لَى  إِ ا  يقً رِ طَ بِهِ  لَهُ  هُ  للَّ ا لَ  هَّ «سَ قولهملسو هيلع هللا ىلص: 
لــعــلــم  ا فــــإن  عـــلـــيـــه،  ويـــيـــســـره  طـــلـــبـــه  لــــذي  ا لـــعـــلـــم  ا لـــه  يـــســـهـــل  اهللا  أن 
لــطــالــب  يــيــســر  اهللا  أن  ــا  يــضً أ يـــراد  وقـــد  لــجــنــة،  ا إلـــى  مــوصــل  طــريــق 
بــمــقــتــضــاه  لـــعـــمـــل  وا بـــه  االنـــتـــفـــاع  اهللا  وجـــه  بــطــلــبــه  قــصــد  إذا  لــعــلــم  ا
لــطــالــب  اهللا  يـــيـــســـر  وقــــد  لـــجـــنـــة.  ا ولـــدخـــول  يـــتـــه  لـــهـــدا ـــا  ســـبـــبً فـــيـــكـــون 

لــجــنــة. ا إلــى  مــوصــلــة  وتــكــون  بــهــا،  يــنــتــفــع  خــر  أُ ــا  عــلــومً لــعــلــم  ا
ــا تــســهــيــل طــريــق الــجــنــة الــحــســي يــوم  أيــضً وقـــد يــدخــل فــي ذلـــك 
لـــــصـــــراط، ومـــــا قـــبـــلـــه ومـــــا بـــعـــده مــــن األهــــــــوال، فــال  الـــقـــيـــامـــة وهـــــو ا
بــقــربــه  والــفــوز  رضــوانــه  إلــى  الــوصــول  وإلــى  اهللا  مــعــرفــة  إلــى  طــريــق 
رسله،  به  اهللا  بعث  الذي  النافع  بالعلم  إال  اآلخرة  في  ومجاورته 

وأنــزل بــه كــتــبــه.



٥٧٤
ــونَ  ــلُ ــتْ يَ  ، ــهِ لــلَّ ا ــوتِ  ــيُ بُ ــنْ  مِ ــتٍ  ــيْ بَ فِــي  مٌ  ــوْ قَ ــعَ  ــمَ ــتَ اجْ ــا  مَ قــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
 ، ـــكِـــيـــنَـــةُ لـــسَّ ا ـــمِ  ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ لَـــتْ  ـــزَ نَ إِالَّ   ، ـــمْ ـــهُ ـــنَ ـــيْ بَ ــــهُ  ــــونَ سُ ارَ ــــدَ ــــتَ يَ وَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ـــابَ  ـــتَ كِ
 ،« هُ نْدَ عِ نْ  فِيمَ هُ  للَّ ا مُ  هُ رَ كَ ذَ وَ  ، ةُ ئِكَ الَ لْمَ ا مُ  تْهُ فَّ حَ وَ ةُ  مَ حْ الرَّ مُ  يَتْهُ شِ غَ وَ
لــمــا  أفــضــل  ذلــك  كــان  لــمــســجــد  ا فــي  كــان  وإذا  مــكــان،  أي  فــي  يــعــنــي 
فــي  وجــــودهــــم  ألن  لـــخـــيـــر،  ا هــــذا  عـــلـــى  نــــة  اإلعــــا مـــن  لـــمـــســـجـــد  ا فـــي 
لـــتـــالوة  بـــا يـــتـــهـــم  وعـــنـــا فـــراغـــهـــم  فـــي  األســـبـــاب  أعـــظـــم  مـــن  لـــمـــســـجـــد  ا

 Õ  Ô﴿ تــعــالــى:  قــال  لــبــيــوت،  ا بــخــالف  بــشــيء  تــشــاغــلــهــم  وعــدم 
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.[٣٨  -٣٦ اآليــات:  لــنــور،  ا
اهللا  بــيــت  فـــي  يــجــلــســون  الـــذيـــن  جـــزاء  أن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أخــبــر  وقـــد 

اهللا أربــعــة أشــيــاء: يــتــدارســون كــتــاب 
لـــــوقـــــار  وا الــــســــكــــون  إمــــــا  وهــــــي  عــــلــــيــــهــــم،  الـــســـكـــيـــنـــة  تــــنــــزل    -١
وا  سمُّ القرآن،  يستمعون  الذين  المالئكة  وإما  والخشوع، 

بــذلــك لــمــا هــم عــلــيــه مــن الــســكــون والــخــشــوع.
درجـــاتـــهـــم،  ورفــــع  ســيــئــاتــهــم  تــكــفــيــر  أي  الـــرحـــمـــة:  غـــشـــيـــان    -٢

وإيــصــالــهــم إلــى جــنــتــه وكــرامــتــه.
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٥٧٥
 ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال   

.[٥٦ األعــراف، آيــة:  [ســورة 
٣- أن الــمــالئــكــة تــحــف بــهــم.

اهللا يــذكــرهــم فــيــمــن عــنــده. ٤-  أن 
بــيــن  األعـــلـــى  الـــمـــأل  فـــي  عــلــيــه  ثـــنـــاؤه  هـــو  لـــعـــبـــده:  اهللا  وذكــــر   

مــالئــكــتــه ومــبــاهــاتــهــم بــه وتــنــويــهــه بــذكــره.
اهللا تــعــالــى.  ذكــر  عــلــى  مــجــتــمــعــيــن  لــكــل  األربــع  الــخــصــال  وهــذه 
الــعــمــل  أن  مــعــنــاه   ،« ــبُــهُ ــسَ نَ بِـــهِ  عْ  ـــرِ ـــسْ يُ ـــمْ  لَ ــهُ  ــلُ ــمَ عَ بِـــهِ  ــأَ  ــطَّ بَ ـــنْ  مَ قــولــه: «وَ
أن  عــمــلــه  بـــه  أبـــطـــأ  فــمــن  اآلخـــــرة،  درجــــات  بــالــعــبــد  يــبــلــغ  الــــذي  هـــو 
اهللا تــعــالــى، لــم يــســرع بــه نــســبــه فــيــبــلــغــه  يــبــلــغ بــه الــمــنــازل الــعــالــيــة عــنــد 
عــلــى  ال  األعــــمــــال  عـــلـــى  الــــجــــزاء  رتــــب  اهللا  فــــإن  الــــدرجــــات،  تـــلـــك 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  األنــــســــاب، 
.[١٠١ ¿ Â Á À  ﴾ [ســورة الــمــؤمــنــون: 

الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
الــشــعــراء:  ﴿R Q P O ﴾[ســــورة  عــلــيــه  أنـــزل  حــيــن 
 ، مْ كُ سَ فُ نْ أَ وا  تَرُ اشْ ا -  هَ وَ نَحْ ةً  لِمَ كَ وْ  أَ  - يْشٍ  رَ قُ رَ  شَ عْ مَ ا  قال:  «يَ  [٢١٤
ــنِــي  غْ أُ الَ   ، طَّلِبِ الْمُ بْدِ  عَ بْنَ  بَّاسُ  عَ ا  يَ ــيْــئًــا،  شَ هِ  اللَّ نَ  مِ ــمْ  ــنْــكُ عَ نِي  غْ أُ الَ 
ــنَ  مِ ــنْــكِ  عَ ــنِــي  غْ أُ الَ  ــهِ  الــلَّ ـــولِ  سُ رَ ــةَ  ــمَّ عَ ــةُ  ــيَّ ــفِ صَ ــا  يَ ــا،  ــئً ــيْ شَ ــهِ  الــلَّ ــنَ  مِ ــنْــكَ  عَ
ــئْــتِ الَ  شِ ــا  ــالِــي مَ ــنْ مَ ــلِــيــنِــي مِ سَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــدٍ ــمَّ ــحَ بِــنْــتَ مُ ــةُ  ــاطِــمَ فَ ــا  يَ ــئًــا،   ــيْ شَ ــهِ  الــلَّ



٥٧٦
.(١ ــئًــا»( ــيْ شَ ــهِ  الــلَّ ــنَ  ــنْــكِ مِ ــنِــي عَ غْ أُ

بـــن  عــــمــــرو  حــــديــــث  مـــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  فـــــي  مـــــا  لــــهــــذا  ويــــشــــهــــد    
نٍ  ـــــالَ فُ ـــــي  بِ أَ آلَ  إِنَّ  الَ  «أَ يـــقـــول:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ســـمـــع  أنــــه  الــــعــــاصگ 

.(٢ )« ِــيــنَ ــن مِ ــؤْ لْــمُ ــالِــحُ ا صَ ــهُ وَ الــلَّ لــيِّــيَ  ــا وَ ــمَ إنَّ  ، لِــيَــاءَ وْ بِــأَ ــوا لِــي  لَــيْــسُ
تــنــال  وإنــمــا  قـــرب،  وإن  بــالــنــســب  تــنــال  ال  واليــتــه  أن  إلـــى  يــشــيــر 
ـــا وعـــمـــالً فــهــو  بـــاإليـــمـــان والــعــمــل الـــصـــالـــح، فــمــن كـــان أكــمــل إيـــمـــانً
وفــي  يــكــن.  لــم  أو  قــريــب  نــســب  مــنــه  لــه  كــان  ســواء  لــه،  واليــة  أعــظــم 

هــذا الــمــعــنــى يــقــول بــعــضــهــم: 
ِـــهِ بِـــديـــن إِالَّ  نـــــســـــانُ  اإلِ ـــــا  مَ كَ  ــــمــــرُ ــــعَ بِلَ لَى النَسَ االً عَ  اتِّكَ كِ التَّقْوَ ترُ الَ تَ فَ
سٍ ــارِ ــانَ فَ ــمَ ــلْ مُ سَ ــــالَ سْ ـــعَ اإلِ فَ قَد رَ بِفَ ــا  لَهَ يَّ أَبَ قِ كُ الشَّ ــرْ ـــعَ الــشِّ ضَ ـــدْ وَ قَ وَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 
.(٣ مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن»(

.(٢٠٦) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٤٧٧١) برقم  البخاري  صحيح   (١)
 .(٢١٥) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٥٩٩٠) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

(٣) مختصر جامع العلوم والحكم البن رجب باختصار الشيخ محمد المهنا (ص١٨٩- 
المفهم   ،(٤٩٨ –  ٤٩٣ باز۴ (١/  ابن  للشيخ  الصالحين  رياض  شرح   ،(١٩٥

 .(٦٨٨  -٦٨٤/٦) للقرطبي  مسلم  كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما 
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ÏÅ^f√÷]Ê <ÌÈeÁeÜ÷] <ÇÈuÁi
من وصايا لقمان الحكيم البنه االمر بالتوحيد والنهي عن الشرك... ٣٧٧  -١
والــتــمــائــم............................................ ١١٧ الــتــولــة   -٢
١٢٣ .................................................... الــرقــى   -٣
١٣٧ ............................... اإلســالمــي الــديــن  مــحــاســن  مــن   -٤
٤٣٩ ................................................. اهللا اهللا  واليــة   -٤

k]ë’\Â;Ô]⁄à¯\;ÅËtÊh

١٩٧ .................................. اهللاهللا «الــعــلــيــم»  اســم  ١ – شــرح 
٤٨٥ .................................. اهللاهللا «الــجــبــار»  اســم  ٢ – شــرح 
٥٠١ ............... اهللاهللا «الــمــلــك – الــمــالــك – الــمــلــيــك» اســم  ٣ – شــرح 
٤٧٥ .................................. اهللاهللا «الــعــظــيــم»  اســم  ٤ – شــرح 
٤٩٣ .................................. اهللاهللا «الــســتــيــر»  اســم  ٥ – شــرح 
٥١١ ........................... الــمــتــيــن»  اهللاهللا «الــقــوي  اســم  ٦ – شــرح 

بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.  (١)

Ú‡‹ÿ€aÚz–ñ€a



٥٨٠
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١٧٩ .........   ﴾  f   e   d   c   b ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  تــأمــالت   -١
٤٩ ....  ﴾Z   Y   X    W﴿ تعالى:  قوله  من  فرعون  سحرة  قصة   -٢
٥٩ .......................... فــرعــون  ســحــرة  إســالم  قــصــة  مــن  فــوائــد   -٣
١٦١ ...........﴾Ã  Â  Á  À ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  تــأمــالت   -٤
١٨٧ .........  ﴾  ~   }   |   {  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  تــأمــالت   -٥
٢٠٧ .................................. الــقــدر  ســورة  فــي  تــأمــالت   -٦
٣٣٥ ........................  (١ رقــم ( الــتــكــويــر  ســورة  مــع  وقــفــات   -٧
٣٤٣ ........................  (٢ رقــم ( الــتــكــويــر  ســورة  مــع  وقــفــات   -٨
٣٥١ ................................. الــغــاشــيــة  ســورة  مــع  وقــفــات   -٩
٣٦١ ................................. الــغــاشــيــة  ســورة  مــن  فــوائــد   -١٠
٣٦٣ ................................ األعــلــى  ســورة  فــي  تــأمــالت   -١١
٣٧٣ .................................. األعــلــى  ســورة  مــن  فــوائــد   -١٢

عــن لــنــهــي  وا لــتــوحــيــد  بــا األمــر  البــنــه  لــحــكــيــم  ا لــقــمــان  يــا  وصــا  -١٣
٣٧٧ .............................. بــاهللابــاهللا  تــشــرك  ــنــي ال  بُ يــا  الــشــرك    
 ٣٨٥ ... وصايا لقمان الحكيم البنه بر الوالدين ووصينا اإلنسان بوالديه  -١٤
ـــنـــي أقــم  وصـــايـــا لــقــمــان الــحــكــيــم البـــنـــه مــراقــبــة اهللاهللا، وإقـــامـــة الـــصـــالة  يـــا بُ  -١٥
٣٩٣ ................................................... الصالة 
٤١٣ ........ أصــابــك  مــا  عــلــى  واصــبــر  البــنــه  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا   -١٦
٤٠٣ .............. بــالــمــعــروف  البــنــه وأمــر  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا   -١٧
٤١٧ ............... خــدك  تــصــعــر  البــنــه وال  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا   -١٨

٥٨٠êäË–€a



٥٨١
٤٣١ ............. مــشــيــك  فــي  واقــصــد  البــنــه  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا   -١٩
٥١٩ ... ﴾.  -  ,  +  *  )  ( ٢٠- وقفة مع قوله تعالى: ﴿ 

sÌÜz€a@H@x@I

٧ .................................... الــدنــيــا  فــي  كــن  حــديــث  شــرح   -١
١٦٥ ........................ بــالــمــكــاره  الــجــنــة  حــفــت  حــديــث  شــرح   -٢
٧٩ ....................... الــمــوبــقــات  الــســبــع  اجــتــنــبــوا  حــديــث  شــرح   -٣
٢٦١ .............................. االســتــغــفــار  ســيــد  حــديــث  شــرح   -٤
٥٦٧ ..................... كــربــة  مــؤمــن  عــن  نــفــس  مــن  حــديــث  شــرح   -٥

È‘–€a@H@Ö@I

١٤١ ............................................... الــزكــاة  أهــل   -١
٦٩ ....................................... الــتــجــارة  عــروض  زكــاة   -٢
١٤٩ ................... فــيــهــا تــجــب  الــتــي  واألمــوالُ  الــزكــاة  حــكــمِ  مــن   -٣
٦٣ .............................................. الــزكــاة  شــروط   -٤
٢١٣ ........................................... وأحــكــامــه  الــنــذر   -٥
٢١٩ ......................................... وأقــســامــهــا  األيــمــان   -٦
٢٣٧ .................................... وأحــكــامــه  الــخــطــأ  الــقــتــل   -٧

bÌbïÏ€a

٩٧ ............................. ألصــحــابــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وصــايــا  بــعــض   -١
١٧١ ...................................... األمــن  لــرجــال  وصــايــا   -٢
٣٧٧ ................. بــالــتــوحــيــد  األمــر  البــنــه  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا   -٣



٥٨٢
٣٨٥ .................... الــوالــديــن  بــر  البــنــه  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا   -٤
٣٩٣ ....... الــصــالة  وإقــامــة  الــلــه  مــراقــبــة  البــنــه  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا   -٥
٤٠٣ .... وصايا لقمان الحكيم البنه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -٦
اهللاهللا...... ٤١٣ سبيل  في   األذ على  الصبر  البنه  الحكيم  لقمان  وصايا   -٧
٤١٧ ................. بــالــتــواضــع  األمــر  البــنــه  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا   -٨
٤٣١ ............. األمــور  فــي  الــتــوســط  البــنــه  الــحــكــيــم  لــقــمــان  وصــايــا   -٩

pbÓË‰‡€a

٢٣١ ....................... ظــلــمــهــم  مــن  والــتــحــذيــر  الــعــمــال  حــقــوق   -١
âb◊á˛a

١٠٣ ..............................  (١ رقــم ( ومــواضــعــهــا  الــبــســمــلــة   -١
١١١ ..............................  (٢ رقــم ( ومــواضــعــهــا  الــبــســمــلــة   -٢
٤٥٥ ........................................ الــحــمــد  فــضــائــل  مــن   -٣
٤٦٥ .......................... الــحــمــد  فــيــهــا  يــشــرع  الــتــي  الــمــواضــع   -٤

Òäç˛a@·Ëm@pb«ÏôÏfl

٢٦٧ ..........  (١ رقــم ( الــنــكــاح  مــقــاصــد  فــهــم  فــي  والــفــالح  الــســعــادة   -١
٢٧٧ ..........  (٢ رقــم ( الــنــكــاح  مــقــاصــد  فــهــم  فــي  والــفــالح  الــســعــادة   -٢
٢٨٧ ..........  (٣ رقــم ( الــنــكــاح  مــقــاصــد  فــهــم  فــي  والــفــالح  الــســعــادة   -٣
٢٩٣ .......... رقــم (٤)  الــنــكــاح  مــقــاصــد  فــهــم  فــي  والــفــالح  الــســعــادة   -٤
٣٠٩ ..........  (٥ رقــم ( الــنــكــاح  مــقــاصــد  فــهــم  فــي  والــفــالح  الــســعــادة   -٥
٣١٥ ..........  (٦ رقــم ( الــنــكــاح  مــقــاصــد  فــهــم  فــي  والــفــالح  الــســعــادة   -٦
٣٢٣ ..........  (٧ رقــم ( الــنــكــاح  مــقــاصــد  فــهــم  فــي  والــفــالح  الــســعــادة   -٧
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٨٧ .................................. الــنــاس  أخــالق  فــي  الــمــســاحــة   -١
٤٤٧ .................................................. الــمــروءة   -٢

äÓé€a  
حــرامک................ ١٣١ بــن  عــمــرو  بــن  اهللاهللا  عــبــد  ســيــرة  تــأمــالت   -١
٢٤١ .................... عــلــيک بــن  الــحــســن  ســيــرة  مــن  مــقــتــطــفــات   -٢
٢٥١ ................... الــنــبــيڤ بــنــت  فــاطــمــة  ســيــرة  مــن  مــقــتــطــفــات   -٣
٥٦١ ...................... زيــدگ بــن  ســعــيــد  ســيــرة  مــن  مــقــتــطــفــات   -٤
٥٥٣ ............. بــن عــوفگ الــرحــٰمــن  عــبــد  ســيــرة  مــن  مــقــتــطــفــات   -٥
٥٢٧ ..................................... الــعــســرة  تــبــوك أو  غــزوة   -٦
٥٤٣ ............................... تــبــوك  غــزوة  مــن  وعــبــر  ٧- دروس 

ÚÌÜ‡z‡€a@›ˆb‡í€a  
٩٧ ............................. ألصــحــابــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  وصــايــا  بــعــض    -١
١٥٥ ....................... الــصــحــابــة  صــغــار  مــع  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  تــعــامــل   - ٢

·ÁäÓÀÎ@ıbÓj„˛a@óñ”  
١٣ ...................................... هــودگگ اهللاهللا  نــبــي  قــصــة   -١
٢٣ .................... هــودگگ  اهللاهللا  نــبــي  قــصــة  مــن  الــفــوائــد  بــعــض   -٢
٢٩ ................................... صــالــحگگ  اهللاهللا  نــبــي  قــصــة   -٣
٤١ .......................... صــالــحگگ  اهللاهللا  نــبــي  قــصــة  مــن  فــوائــد   -٤
٤٩ ................................. اهللاهللا  لــعــنــه  فــرعــون  ســحــرة  قــصــة   -٥
٥٩ .......................... فــرعــون ســحــرة  إســالم  قــصــة  مــن  فــوائــد   -٦
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٥ .................................................................... المقدمة
الكلمة األولى شرح حديث: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»...... ٧
١٣ .......................... هــودگگ اهللا  نــبــي  قــصــة  الــثــانــيــة:  الــكــلــمــة 
٢٣ ......... هــودگگ اهللا  نــبــي  قــصــة  مــن  الــفــوائــد  بــعــض  الــثــالــثــة:  الــكــلــمــة 
٢٩ ........................ صــالــحگگ اهللا  نــبــي  قــصــة  الــرابــعــة:  الــكــلــمــة 
صــالــحگگ............. ٤١ اهللا  نــبــي  قــصــة  مــن  الــخــامــســة :فــوائــد  الــكــلــمــة 
اهللا.................... ٤٩ لــعــنــه  فــرعــون  ســحــرة  قــصــة  الــســادســة:  الــكــلــمــة 
٥٩ ............. فــرعــون ســحــرة  إســالم  قــصــة  مــن  فــوائــد  الــســابــعــة:  الــكــلــمــة 
٦٣ ................................... الــزكــاة شــروط  الــثــامــنــة:  الــكــلــمــة 
٦٩ ........................... الــتــجــارة عــروض  زكــاة  الــتــاســعــة:  الــكــلــمــة 
٧٩ ........ الــمــوبــقــات» الــســبــع  حــديــث: «اجــتــنــبــوا  شــرح  الــعــاشــرة:  الــكــلــمــة 
الــنــاس................ ٨٧ أخــالق  فــي  الــمــســاحــة  عــشــرة:  الــحــاديــة  الــكــلــمــة 
٩٧ ......... بــه ألصــحــا لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا يــا  وصــا بــعــض  عــشــرة:  نــيــة  لــثــا ا لــكــلــمــة  ا
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٥٨٦
١٠٣ ............. (١ رقــم ( ومــواضــعــهــا  الــبــســمــلــة  عــشــرة:  الــثــالــثــة  الــكــلــمــة 
١١١ ............ (٢ رقــم ( ومــواضــعــهــا  الــبــســمــلــة  عــشــرة:  الــرابــعــة  الــكــلــمــة 
والــتــمــائــم........................ ١١٧ الــتــولــة  عــشــرة:  الــخــامــســة  الــكــلــمــة 
١٢٣ ................................ الــرقــى  عــشــرة:  الــســادســة  الــكــلــمــة 
١٣١ ........ حــرام بــن  عــمــرو  بــن  اهللا  عــبــد  ســيــرة  عــشــرة:  الــســابــعــة  الــكــلــمــة 
١٣٧ ............. اإلســالمــي الــديــن  مــحــاســن  مــن  عــشــرة:  الــثــامــنــة  الــكــلــمــة 
١٤١ ..... فيها تجب  التي  واألموالُ  الزكاة  حكمِ  من  عشرة:  التاسعة  الكلمة 
١٤٩ ............................. الــزكــاة حــكــم  مــن  الــعــشــرون:  الــكــلــمــة 
الكلمة الواحدة والعشرون: تعامل النبيملسو هيلع هللا ىلص مع صغار المسلمين....... ١٥٥

Ã  Â  Á  À ﴿:الكلمة الثانية والعشرون:تأمالت في قوله تعالى
١٦١  ﴾  É  È  Ç  Æ  Å      Ä  
١٦٥ ... بالمكاره» الجنة  «حفت  حديث:  شرح  والعشرون:  الثالثة  الكلمة 
١٧١ ................ األمــن لــرجــال  وصــايــا  والــعــشــرون:  الــرابــعــة  الــكــلــمــة 

#  "  ! ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  تــأمــالت  والــعــشــرون:  الــخــامــســة  الــكــلــمــة 
١٧٩ ..........................................  ﴾%  $  

  }   |   { تــعــالــى:﴿  قــولــه  فــي  تــأمــالت  لــعــشــرون  وا لــســادســة  ا لــكــلــمــة  ا
¨ § ¦   ¥   ¤   £    ¢ ~ے¡ 

١٨٧ .......................... ..[٢٨ »﴾ [األحــزاب:    ª   ©    
الــعــلــيــم............... ١٩٧ اهللا  اســم  شــرح  والــعــشــرون:  الــســابــعــة  الــكــلــمــة 
٢٠٧ ............. الــقــدر ســورة  فــي  تــأمــالت  والــعــشــرون:  الــثــامــنــة  الــكــلــمــة 
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٥٨٧
٢١٣ .................... وأحــكــامــه الــنــذر  والــعــشــرون:  الــتــاســعــة  الــكــلــمــة 
٢١٩ ............................ وأقــســامــهــا األيــمــان  الــثــالثــون:  الــكــلــمــة 
٢٣١ ..... ظلمهم من  والتحذير  العمال  حقوق  والثالثون:  الواحدة  الكلمة 
٢٣٧ ................ وأحــكــامــه الــخــطــأ  الــقــتــل  والــثــالثــون:  الــثــانــيــة  الــكــلــمــة 

عــلــي بــن  لــحــســن  ا ســيــرة  مــن  مــقــتــطــفــات  لــثــالثــون:  وا لــثــة  لــثــا ا لــكــلــمــة  ا
٢٤١ ................................................ طالبک أبي  ابن   

مــحــمــد  بــنــت  فــاطــمــة  ســيــرة  مــن  مــقــتــطــفــات  والــثــالثــون:  الــرابــعــة   الــكــلــمــة  
٢٥١ ...................................................... ابن عبد اهللاڤ
٢٦١ ....... االســتــغــفــار ســيــد  حــديــث  شــرح  والــثــالثــون:  الــخــامــســة  الــكــلــمــة 

النكاح مقاصد  فهم  في  والفالح  السعادة  والثالثون:  السادسة  الكلمة 
٢٦٧ ..................................................... (١ رقــم (

الــنــكــاح مــقــاصــد  فــهــم  فــي  والــفــالح  الــســعــادة  والــثــالثــون:  الــســابــعــة  الــكــلــمــة 
٢٧٧ .................................................... (٢ رقــم (  

النكاح مقاصد  فهم  في  والفالح  السعادة  والثالثون:  الثامنة  الكلمة 
٢٨٧  ................................................... (٣ رقــم (

النكاح  مقاصد  فهم  في  والفالح  السعادة  والثالثون:  التاسعة  الكلمة 
٢٩٣  .................................................. (٤ رقــم (

النكاح  مقاصد  فهم  في  السعادةوالنجاح  أسباب  األربعون:  الكلمة 
٣٠٩  ................................................... (٥ رقــم (

النكاح مقاصد  فهم  في  والفالح  السعادة  واألربعون:  الواحدة  الكلمة 
٣١٥ ..................................................... (٦ رقــم (



٥٨٨
النكاح مقاصد  فهم  في  والفالح  السعادة  واألربعون:  الثانية  الكلمة 

٣٢٣  ................................................... (٧ رقــم (
٣٣٥ .................. الكلمة الثالثة واألربعون: وقفات مع سورة التكوير(١)
٣٤٣ ....................... الكلمة الرابعة واألربعون: سورة التكوير رقم (٢)
٣٥١ .............................. الكلمة الخامسة واألربعون: سورة الغاشية
الكلمة السادسة واألربعون: فوائد من سورة الغاشية..................... ٣٦١
٣٦٣ .................... الكلمة السابعة واألربعون: تأمالت في سورة األعلى
٣٧٣ ....................... الكلمة الثامنة واألربعون:فوائد من سورة األعلى 

البــنــه: لــحــكــيــمگگ  ا لــقــمــان  يــا  وصــا واألربــعــون:   لــتــاســعــة  ا لــكــلــمــة  ا
٣٧٧ ....................................  (األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك)
الكلمة الخمسون:وصايا لقمان الحكيمگ البنه: (بر الوالدين)....... ٣٨٥

لــحــكــيــمگگالبــنــه: ا لــقــمــان  يــا  وصــا لــخــمــســون:  وا لــواحــدة  ا لــكــلــمــة  ا
(مراقبة اهللا، وإقامة الصالة)............................................. ٣٩٣

البــنــه: لــحــكــيــمگگ  ا لــقــمــان  يــا  وصــا لــخــمــســون:  وا نــيــة  لــثــا ا لــكــلــمــة  ا
٤٠٣ .................................. ( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

البــنــه: لــحــكــيــمگگ   ا لــقــمــان  يــا  وصــا لــخــمــســون:  وا لــثــة  لــثــا ا لــكــلــمــة  ا
 الصبر على األذ في سبيل اهللا......................................... ٤١٣

البــنــه: لــحــكــيــمگگ  ا لــقــمــان  يــا  وصــا لــخــمــســون:  وا بــعــة  لــرا ا لــكــلــمــة  ا
٤١٧ ..................................... (األمر بالتواضع والنهي عن التكبر)

البــنــه: لــحــكــيــمگگ  ا لــقــمــان  وصــايــا  لــخــمــســون:  وا لــخــامــســة  ا لــكــلــمــة  ا
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٥٨٩
٤٣١ ................................................... (التوسط في األمور)
الكلمة السادسة والخمسون: والية اهللا.................................. ٤٣٩
الكلمة السابعة والخمسون: (المروءة).................................. ٤٤٧
٤٥٥ ..................... الــحــمــد  فــضــائــل  الكلمة الثامنة والخمسون: مــن 
٤٦٥ ... الــحــمــد فــيــهــا  يــشــرع  الــتــي  الــمــواضــع  والــخــمــســون:  الــتــاســعــة  لــكــلــمــة 
٤٧٥ ...................... اهللا: «الــعــظــيــم» اســم  شــرح  الــســتــون:  الــكــلــمــة 
٤٨٥ ............. اهللا: «الــجــبــار» اســم  شــرح  والــســتــون:  الــواحــدة  الــكــلــمــة 
٤٩٣ ............... اهللا: «الــســتــيــر» اســم  شــرح  والــســتــون:  الــثــانــيــة  الــكــلــمــة 
٥٠١ .... المليك» المالك  اهللا: «الملك  اسم  شرح  والستون:   الثالثة  الكلمة 
٥١١ ........ الــمــتــيــن» اهللا: «الــقــوي  اســم  والــســتــون:شــرح  الــرابــعــة  الــكــلــمــة 

الكلمة الخامسة والستون: وقفات مع قوله تعالى: ﴿ ) ( * +
٥١٩ ............................................... ﴾. - , 
٥٢٧ ............... الــعــســرة تــبــوك أو  غــزوة  والــســتــون:  الــســادســة  الــكــلــمــة 
٥٤٣ .......... تــبــوك  غــزوة  مــن  وعــبــر  والــســتــون:دروس  الــســابــعــة  الــكــلــمــة 
الكلمة الثامنة والستون:  مقتطفات من سيرة عبد الرحٰمن بن عوفگ..... ٥٥٣
زيدگ..... ٥٦١ بن  سعيد  سيرة  من  مقتطفات  والستون:  التاسعة  الكلمة 
الكلمة السبعون: شرح حديث: «من نفس عن مؤمن كربة» الحديث..... ٥٦٧
الــمــوضــوعــات.......................................... ٥٨٥ فــهــرس 
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